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Abstrakt	  
Beslutsfattande utgör en stor del av vardagen för ledare och chefer i organisationer. Eftersom 
informationsmängden ständigt ökar väljer många att implementera beslutsstödssystem, vilket är 
datoriserade system som hjälper till att sortera ut och presentera relevant information för beslutsfattaren i 
den ständigt växande informationsmängden. Statiska beslut förutsätter att all information ska finnas 
tillgänglig och att beslutsprocessen är repetitiv. Därför är beslutsstödssystem till störst hjälp vid statiskt 
beslutsfattande eftersom all information ska finnas tillgänglig och presenteras för beslutsfattaren. Syftet 
med denna uppsats är att presentera vad tillförlitligheten till informationsunderlaget i beslutsstödssystem 
kan innebära för statiskt beslutsfattande. Uppsatsen behandlar teorier kring beslutsstödssystem, 
informationskvalitet, beslutsfattande samt kritiskt tänkande och lyfter även fram kopplingar mellan synen 
på informationsunderlaget och de påföljder dessa kan medföra. Studien består av en kvalitativ 
undersökning bestående av intervjuer med beslutsfattare i olika organisationer som använder sig av 
beslutsstödssystem. Intervjuobjekten fick bland annat svara på vad de tycker påverkar tillförlitligheten 
samt hur tillförlitligheten kan påverka statiska beslut. De slutsatser som drogs ifrån studien är att låg 
tillförlitlighet, som beror på ett tvivelaktigt informationsunderlag, kan leda till att organisationer blir 
mindre effektiva då det tar längre tid att fatta ett beslut eftersom ytterligare informationskällor måste 
användas. Hög tillförlitlighet resulterar i det motsatta, att beslutsfattande i organisationer flyter på 
effektivt med snabba och säkrare beslut. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Beslutsfattande är en stor del av vardagen för ledare och chefer inom alla typer av organisationer. 
För att effektivisera och förankra besluten i både retroaktiv och proaktiv information tar många 
beslutsfattare idag hjälp av datoriserade informationssystem vars uppgift är att samla, sortera, 
filtrera och visualisera relevant information för användaren. (Demarest, 2006). En vedertaglig 
term för system vars uppgift uppfyller kraven ovan kallas beslutsstödssystem (BSS) och har nu 
använts i över 40 år (Power, 2007).  
 
Ett BSS ska alltid förhålla sig till verksamhetens gemensamma mål till skillnad från en individ 
som kan fatta beslut till fördel för sig själv eller avdelningen, men som inte är i en linje som är 
till fördel för hela verksamheten (Wallström, 2009). Turban, Sharda och Delen (2011) menar att 
systemet motverkar detta “silotänkande” då det de strävar efter att rikta besluten efter de mål 
som verksamheten har, därmed styrs också besluten i rätt riktning.  
 
Beslutsfattare kan välja att använda sig av olika informationskällor eller helt enkelt förbise viss 
information för att fatta ett beslut. Ibland har individen varken tid eller energi att samla all den 
information som krävs för att genomföra ett grundligt beslut. (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Trots 
att det finns tillförlitlig information så fattar människor dåliga beslut. Vi missförstår och 
misstolkar information och det handlar inte om att vi är obegåvade utan snarare att vårt tankesätt 
är bristfälligt. (Schrage, 2003). Wallström (2009) menar att det är viktigt att skilja på begreppet 
av att ha “bra information” och att göra bra saker av den informationen man har. Många företag 
är idag osäkra, de vet inte vilken information som är relevant i sammanhanget utan skickar i 
stället ut all information som finns tillgänglig. De är övertygade om att ju mer information de ger 
personalen, desto bättre blir deras beslut. Detta anser de eftersom deras anställda förväntas kunna 
sålla i informationsmängderna. Alla ska dock inte ha all information, utan just den information 
som den personen behöver. Mer information ger således inte bättre beslutsfattning, utan endast 
rätt information leder till bättre beslut. (Wallström, 2009).  
 
Att implementera BSS är ett sätt att hantera informationsmängden i organisationer (Dyche, 
2009). Detta kan vara en anledning till att BSS idag har hög prioritet bland företags IT-
investeringar och att det är en allt starkare trend mot att företag implementerar BSS (Wallström, 
2008).  
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1.2 Problematisering 

Wallström (2008) understryker att BSS har en betydande roll för företag och att det för många 
beslutsfattare utgör en naturlig del av vardagen. Svårigheterna ligger dock i att tolka vilken 
information som är tillförlitlig och detta blir allt mer komplicerat. Wallström (2012) skriver att 
enligt analysföretaget Gartner så växer datamängden (den lagrade informationen) årligen med 
40-50 % världen över. Detta innebär stora mängder ny information att hantera och analysera 
(Wallström, 2012). Att hålla all denna information korrekt och relevant är inte lätt. Effekten av 
att information sprids i allt större utsträckning har gjort att information förändras på en plats men 
inte en annan, därmed hålls inte informationsunderlaget konsekvent för alla intressenter. (Dyche, 
2009).  
 
Många av de vanligaste besluten som fattas dagligen, även kallade statiska beslut, är beroende av 
informationsunderlaget i BSS. Kravet på att BSS presenterar korrekt information är således 
central och avgörande för utfallet. (Markas, 2003). Marakas (2003) tar upp ett exempel där en 
pilot måste ta flera statiska beslut i start och landningskedet angående bland annat hastighet, 
flyghöjd, rutt och passagerarsäkerhet. Dessa beslut grundar piloten på den information som 
presenteras av systemet i cockpit. Detta skapar följaktligen funderingar kring i vilken 
utsträckning informationsunderlaget egentligen ifrågasätts.  
 
Tendenserna är idag även att låta IT-avdelningen, inte bara ändra och korrigera datan i databaser, 
utan även sätta reglerna och rutinerna för hur data ska förändras. Detta leder till att det som IT-
avdelningen anser vara god och användbar information inte alltid innebär fullständig, tidsenlig 
och precis information för användaren. Det krävs inte bara att IT-avdelningen kontrollerar och 
modifierar information, utan även att användaren definierar vad som kan ses vara god data för 
dennes användningsområde. (Fisher & Marinos, 2012). Problematiken i det hela uppstår således 
dels i all den data som BSS ska hantera och i vilken utsträckning datan är tillförlitlig.  
 
Vidare forskning kring beslutsfattares syn på informationskvaliteten i BSS och huruvida 
informationsunderlaget ifrågasätts ämnar öka förståelsen för vad tillförlitligheten till BSS kan 
innebära när beslut fattas. Det som driver oss mot frågeställningen är huruvida beslut påverkas 
av beslutsfattares inställning till informationsunderlaget i BSS. Vi ställer oss därför frågan: 
 
Vad kan tillförlitligheten till informationsunderlaget i beslutsstödssystem innebära för statiskt 
beslutsfattande? 

1.2.1 Motivering till forskningsfrågan 
 
Med tillförlitligheten menas det förtroende som beslutsfattaren har till informationsunderlaget i 
BSS. Tillförlitlighet ansågs dock vara en mer lämpad synonym att använda eftersom det bättre 
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kopplar samman förtroendet till informationen gentemot beslutsfattandet. 
 
Anledningen till att vi valde att undersöka statiskt beslutsfattande motiveras med det som  
Riabacke (2007) framhäver att beslut är mer omfattande och komplexa högre upp i 
organisationer vilket leder till att det blir svårare att tillämpa beslutsstöd på dessa nivåer. Det 
finns följaktligen en övertygelse att informationsunderlaget i BSS används oftare samt ger ett 
bredare stöd för de beslut som fattas lägre ner i organisationen. På denna nivå fattas beslut ofta 
och i många fall dagligen baserat på informationsunderlaget i BSS och därför ansåg vi det vara 
mer intressant att undersöka statiska beslut. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att presentera vad tillförlitligheten till informationsunderlaget i BSS 
kan innebära för statiskt beslutsfattande. Vi ämnar lyfta fram sambandet mellan synen på 
informationsunderlaget och vilka effekter de kan medföra för det statiska beslutsfattandet.  

1.4 Avgränsning  

Vår studie riktar sig mot organisationer som bedriver verksamhet i Sverige samt har ett utbrett 
användande av BSS. Vissa av organisationerna som vi riktar oss till bedriver även verksamhet 
globalt, detta är dock inget vi behandlar i vår studie.  
 
Vidare kommer vi inte att redogöra för hur beslut fattas i arbetslag och arbetsgrupper utan endast 
fokusera på den enskilda individens beslutsfattande. Eftersom vår studie behandlar statiskt 
beslutsfattande kommer vi även att bortse från semistrukturerade, ostrukturerade och dynamiska 
beslut eftersom informationsunderlaget från BSS inte är lika brett för dessa beslut. När det 
kommer till informationstolkning resonerar bland annat Thurén (2005) kring kulturella 
skillnader, detta är dock ingenting vi kommer att behandla i vår uppsats. 
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången behandlas teorier kring hur ett BSS är uppbyggt samt exempel på 
information som dessa system tillhandahåller. Vidare redogörs det för vedertagna och 
accepterade teorier kring hur statiska beslut tas och hur den statiska beslutsprocessen ser ut. 
Fokus har lagts på den mänskliga faktorn som den drivande kraften bakom beslutsfattningen och 
hur människan som individ fattar beslut. Uppsatsen behandlar även aspekter av 
informationskvalitet och kritiskt tänkande. Vårt teoretiska ramverk som presenteras i slutet av 
detta kapitel sammankopplar teorin och stödjer arbetet med att besvara vår forskningsfråga. 

2.1 Beslutsstödssystem 

BSS kan se ut på många olika sätt och det finns därför inte en självklar universal definition. BSS 
är en paraplyterm för att beskriva alla olika typer av datorbaserade system som stödjer 
beslutsfattande inom en organisation. Viktigt att poängtera är att BSS ska fungera som ett stöd 
och att det fortfarande finns krav på en individ som bör ha visst kritiskt tänkande mot systemet. 
(Turban et al., 2011). Styrkan med BSS är att det sammankopplar individens intellekt med en 
dator och dess förmåga att hantera information (Keen & Scott-Morton, 1978). 

2.1.1 Definition 

Trots att det finns många definitioner så är syftet med ett BSS alltid det samma, att ge ledningen 
och beslutsfattare underlag för sina beslut. Möjligheterna finns att effektivisera besluten och 
många företag väljer att använda BSS för att försöka maximerna sin nytta. Omfattningen av BSS 
är otroligt stor och förmågan att stödja alla typer av beslut inom organisationen finns, men 
varierar beroende på typen av beslut. (Power, 2008). De olika typerna av beslut delas ofta in i tre 
olika kategorier: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade beslut (Simon, 1977). Det 
bredaste stödet från BSS finns under de beslut som faller under strukturerade då systemet i teorin 
ska presentera tillräckligt med information för beslutet. BSS stödjer även semistrukturerade samt 
ostrukturerade beslut men där är den mänskliga faktorn mycket större och informationen inte 
fullt lika korrekt. (Davenport, 2004). Därför har vi valt att avgränsa oss från detta (kapitel 1.4).
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2.1.2 Beslutsstödssystem och beslutsfattare 

Mängder av olika BSS har utvecklats för beslutsfattare inom alla typer av verksamheter och 
branscher. Dock finns det många olika nivåer av beslutsfattare varpå de lägre nivåerna främst 
hanterar strukturerade problem. Detta innebär att deras beslut för det mesta ser likadana ut, vilket 
gör det lättare att använda informationen i BSS på denna nivå. Desto högre upp i organisationen 
en person jobbar desto mer ostrukturerade är problemen som uppstår, detta innebär att fler 
faktorer spelar in då systemet inte alltid har tillräckligt med information för att göra en grundlig 
analys. (Turban et al., 2011). 
      
För att kunna fungera som stöd behöver systemet någon form av information att analysera samt 
visualisera på ett sätt som ger individen en klar bild över situationen. Denna information bör i de 
flesta situationer komma från olika källor, såsom databaser, andra informationssystem inom 
organisationen, Internet och kunskap från medarbetare. Detta för att ge en bred bild över 
situationen. Systemet bör ha tillgång till all information som är relevant för ett beslut som ska 
fattas för att inte förbise någon viktig faktor. (Demarest, 2006). Förmågan att hantera stora 
mängder information och ta ut det som är relevant är en av de största framgångsfaktorerna för 
datoriserade system. Detta skiljer sig från att fatta ett beslut utan stöd från ett system då mängden 
information inte är det viktiga utan hur den används. (Turban et al., 2011). 

2.1.3 Strukturerade beslut i beslutsstödssystem 

Strukturerade beslut är de som kan liknas vid de statiska besluten. Denna typ av beslut 
karaktäriseras av att tillräckligt med information finns tillgänglig samt att beslutsprocessen kan 
anses som rutin, vilket bör resultera i samma beslut varje gång en liknande situation uppstår. 
(Simon, 1977). Det är främst lägre chefsroller som hanterar dessa beslut eftersom det handlar 
mycket om upprepning och kravet på erfarenhet är således inte lika hög. För denna typ av beslut 
har det utvecklats automatiska beslutssystemen vilka kan ta ett beslut helt eller delvis utan den 
mänskliga faktorn. Sådana system används exempelvis för att bestämma ifall en kund ska få ett 
lån beviljat, men även liknande situationer där beslut ofta resulterar i ett av få olika alternativ. 
Denna typ av automatiserade beslut tas helt efter en förbestämd typ av information och bortser 
från alla faktorer som en människa möjligtvis hade räknat med. (Davenport, 2004).  
 
Viktigt att komma ihåg är att BSS är ett redskap som ska stödja individen i alla stegen som finns 
i beslutsprocessen, det vill säga att hjälpa beslutsfattare men inte på något sätt ersätta dem 
(Turban et al., 2011). Dock håller inte alla med om detta och Davenport (2004) menar att 
automatiserade system sköter strukturerade beslut bättre än en individ och ger en mer produktiv 
samt konsekvent verksamhet. Konsekvensen av detta blir i så fall att beslutsfattare på lägre 
nivåer kommer att ersättas helt av system som kan fatta samma beslut som individen fattar och 
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därmed göra dem överflödiga. Det är dock enbart de beslut som tas ofta och som måste ske 
snabbt med den informationen som finns tillgänglig. Exempel på detta är aktierobotar som på 
senare tid har blivit allt vanligare och som har börjat konkurrera ut de konventionella 
aktiehandlarna. (Davenport, 2004). Det råder dock delade meningar om detta där exempelvis 
Power (2005) påstår att systemen fortfarande är långt ifrån att kunna lära sig att förstå komplexa 
situationer samt att fungera på egen hand. En människas sunda förnuft samt magkänsla är något 
som måste läras över en lång tid och är inte en algoritm som ett system kan byggas på (Power, 
2005). 

2.1.4 Informationen i ett beslutsstödssystem 

Informationen som finns tillgänglig i ett BSS skiljer sig helt från bransch, verksamhet och 
avdelning (Power, 2008). Strukturerade beslut har så pass mycket information tillgänglig att de 
ofta delas in i olika kategorier. För varje kategori byggs det då upp en modell för hur 
informationen ska hanteras samt hur beslut inom kategorin ska fattas. På så sätt byggs strukturen 
upp och informationen behandlas och tolkas på rätt sätt. (Turban et al., 2011). För att förtydliga 
hur statiska beslut är uppbyggda och vilken typ av information de grundar sig på, samt 
involveringsgraden hos beslutsfattaren, presenteras nedan ett antal exempel på beslut av statisk 
karaktär. 
 
Exempel 1 - Flygplanspilot 
En pilot måste ständigt ta beslut i start och landningsskedet angående bland annat hastighet, 
flyghöjd, rutt och passagerarsäkerhet. Dessa beslut grundar piloten på den information som 
presenteras av systemet i cockpit. (Marakas, 2003). 
 
Exempel 2 - Beviljande av banklån 
När en kund ansöker om banklån tas informationen om kundens ekonomiska situation och 
jämförs med kriterierna som finns i bankens BSS. Banktjänstemannen gör en bedömning utifrån 
informationen som deras BSS presenterar och beviljar eller nekar kunden ett banklån. (Turban et 
al., 2011). 
 
Exempel 3 - Tillverka eller köpa 
Ett företag står inför ett val om de ska tillverka eller köpa in en produkt. Kostnaden för att köpa 
produkten respektive tillverka den själv är klart definierade och det blir därmed ett lätt val för 
beslutsfattaren att välja det som är bäst för verksamheten. (Turban et al., 2011). 
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2.2 Beslut ur ett statiskt perspektiv 

En enkel definition av ett beslut är att beslutsfattaren står inför ett val mellan olika alternativ där 
utfallet av beslutet påverkas av alternativet som väljs (Simon, 1945). En annan liknande 
definition av MacGrew & Wilson (1982) lyder: 
       

“The decision maker identifies the problem, clarifies the particular goals which are desired,  
examines the various possibilities for achieving the determined goals, and complete or 
terminates the process by a definitive choice of action” (MacGrew & Wilson, 1982 s. 4). 

 
För att gå in mer på detalj kallas förloppet innehållande inledande steg fram till valet och 
verkställande av utfall för en beslutsprocess. En beslutsprocess kan se olik ut beroende på vilket 
beslut det gäller. Den statiska beslutsprocessen delas in i tre separata faser: insamling av 
information, val mellan alternativ och verkställande. (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Figur 2.1 
illustrerar hur den statiska beslutsprocessen är uppbyggd. 
 
 
 
 
 
 

                  Figur 2.1 - Beslutsprocess (Jacobsen & Thorsvik, 2002 s. 367). 
 
Beslutets inledande fas handlar om att samla in information som ska ligga till grund för beslutet. 
Den information som beslutsfattaren samlar in ska sedan bearbetas, analyseras och tolkas. När 
tillräckligt mycket information står till grund för ett beslut, görs ett val av det lämpligaste 
alternativet som sedan ska verkställas. Det är viktigt att verkställandet av beslutet uppnår det 
förväntade resultatet och att önskvärda konsekvenser infrias. (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 
Vad som karaktäriserar en statisk beslutsprocess är det lilla utrymme den lämnar för 
beslutsfattaren gällande innovationstänkande (Larsson & Bostedt, 2000). Vidare förklarar 
Larsson & Bostedt (2000) att statiska beslut omges av en förutsägbar miljö och att 
beslutsprocessen ska följa en tydlig och återupprepande struktur. 

2.3 Fullständigt rationellt beslutsfattande 

För att vidare koppla beslut till ett statiskt perspektiv redogörs vidare för vad rationella beslut 
innebär. “Rationell” härstammar från latinska ordet ratio som betyder förnuft 
(Nationalencyklopedin, 2012). Rationella beslut har följande struktur när en beslutsfattare står 
inför ett problem som ska lösas (March, 1994): 



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 8 

1. Olika alternativa lösningar på problemet kartläggs. 
2. Konsekvenserna av de olika lösningsalternativen värderas. 
3. Alternativen med tillhörande konsekvenser jämförs. 
4. Det alternativ som har de bästa konsekvenserna för beslutsfattaren väljs. 

När en människa utför en rationell handling måste antagandet tas att denne handlar utifrån sitt 
förnuft och agerar rätt utifrån situationens omständigheter. Ett antal val presenteras för 
beslutsfattaren som sedan värderas utifrån om de är bra eller dåliga. Alternativen vägs mot 
varandra och det alternativ som anses bäst väljs. (March, 1994). När ett beslut faller inom den 
rationella typen, antas det att det tagna beslutet alltid kommer maximera nyttan och stå högre än 
de bortvalda alternativen (Simon, 1945). För att garantera nyttan i varje rationellt beslut 
förutsätter beslutssituationer av rationell karaktär att beslutsfattaren har en fullständigt klar bild 
om vad beslutet ska realisera. Det förutsätter också att tillgänglig information om samtliga 
alternativ, mål, lösningar och tillhörande konsekvenser är fullständiga. Vidare ska beslutsfattaren 
sortera alternativen i en korrekt hierarkisk ordning från det bästa till det sämsta alternativet och 
utifrån detta välja det beslut som är bäst. (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Alltså är 
förutsättningarna kring totalt rationella beslut följande: 

1. Alla alternativen är givna. 
2. Alternativens konsekvenser är kända. 
3. Beslutsfattaren har fullständigt klara preferenser för alla konsekvenser. 

Utöver fullständigt klar uppfattning om mål och samlad information om alternativ måste 
beslutsfattaren ha klara preferenser och veta vad som ska prioriteras i ett beslut. Utan klara 
preferenser kommer inte alternativen att kunna rangordnas på ett regelrätt sätt. Resurstillgången 
gällande tid och pengar är också någonting som inte beaktas och det antas att beslutsfattaren får 
tillgång till så mycket denne behöver. (Larsson & Bostedt, 2000). 

2.3.1 Kritik mot fullständigt rationellt beslutsfattande 

Människans förmåga att fatta beslut av fullständig rationell art har länge kritiserats. Empiriska 
studier har visat att människan är långt ifrån perfekt och har begränsningar när det gäller att 
samla in och bearbeta information och att den rationella beslutsmodellen snarare kan beskrivas 
som ett icke nåbart utopiscenario. Det är givet att om informationsinsamlingen blir lidande 
kommer de kommande stegen i beslutsprocessen också bli lidande. Utan fullständig information 
blir alternativen och dess konsekvenser inte heller fullständiga längre. (Larsson & Bostedt 2000: 
Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vidare förklarar Larsson & Bostedt (2000) att även om beslut som 
följer den rationella strukturen skulle vara möjligt, skulle det inte vara ekonomiskt försvarbara. 
Kostnaden för att ta fram en kristallklar bild om alla lösningar och konsekvenser för ett problem 
skulle inte väga upp mot beslutets optimala utfall. 
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2.4 Begränsat rationellt beslutsfattande 

Med hänsyn till kritiken om rationalitet kopplat till beslut har det kommit en alternativ 
benämning av beslutsfattande som tar en mer defensiv inställning till relationen mellan 
människan och fullständig rationalitet. Eftersom människan inte i praktiken har möjlighet att 
uppnå fullständig rationalitet, faller denne under benämningen begränsad rationell beslutsfattare. 
(March, 1994). Figur 2.2 ämnar beskriva beslutsprocessen som en beslutsfattare med begränsad 
rationalitet går igenom. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 - Människan som begränsad rationell beslutsfattare (Jacobsen & Thorsvik, 2002 s. 375). 

 
Med hänsyn till ovannämnda begränsningar i människans förmåga att samla information och 
analysera den kommer det att presenteras ett antal faktorer som påverkar beslutsfattandet genom 
att styra och influera beslutsfattaren. Dessa faktorer bidrar med en mer verklighetsförankrad 
beslutsprocess och även om statiska beslut förutsätter en klar och tydlig beslutsstruktur är 
följande faktorer ofrånkomligt att inte bli påverkad av. (March, 1994). 

2.4.1 Personliga begränsningar 

Vi har alla mänskliga behov och blir påverkade av våra känslor, hälsa och säkerhet. En dålig dag 
kan vi också känna ångest och frustration. Dessa faktorer känner vi människor dagligen och kan 
påverka våra beslut i antingen positiv eller negativ mening. (Marakas, 2003). Människan har 
också enligt studier begränsningar när det gäller hanterande och processering av kunskap. 
Forskning har påvisat och kommit fram till “magiska nummer sju, plus eller minus två” som 
syftar till att människan bara är kapabel till att hantera fem till nio olika kunskapskällor på en och 
samma gång. (Miller, 1956). Givetvis har individer också olikheter gällande förmågan att 
koncentrera sig samt minnas (March, 1994).  

2.4.2 Ekonomiska begränsningar 

När beslut ska fattas måste de ekonomiska aspekterna tas hänsyn till. Tid, pengar och arbetskraft 
är bara några av de ekonomiska begränsningar som definitivt kan komma att påverka 
beslutsfattaren i valet av alternativ. (March, 1994). 
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2.4.3 Omgivningens påtryckningar 

Förutom influenser från beslutsfattaren själv och de resursbegränsningar som råder vid 
beslutstillfället kommer omgivningen med sin del av påtryckningar. Faktorer som spelar in från 
samhället och omgivningen är moral, lagstiftning, rådande konkurrenssituation och intressenters 
(exempelvis kunder, aktieägare och investerare) behov och krav. (Marakas, 2003). 

2.4.4 Organisatoriska påtryckningar 

Inom organisationen ska beslutsfattaren försöka tillfredsställa samtliga involverade. I en 
beslutssituation kommer påtryckningar och förväntningar både uppe och nerifrån i 
verksamheten. I flertalet av fallen har också företag stiftat polices som ska följas. Andra faktorer 
som påverkar är företagskulturen samt resursfördelningen inom företaget. (Marakas, 2003). En 
stark arbetsfördelning och specialisering inom företaget medför negativa effekter eftersom 
beslutsfattaren kan gå miste om information som faller utanför dennes område och avdelning. 
Liknande gäller ifall beslutsfattaren känner sig tillhöra en stark företagskultur och sannerligen då 
filtrerar bort information som inte passar in i denna. (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

2.4.5 Informationstillgänglighet 

Att rätt information når beslutsfattaren är av vital vikt, men även här är bortfall och irrelevant 
information ett problem. Viktig information går förlorad vid bristande dokumentation och 
registerhantering. Hit hör även bristande förmåga att ta vara på den tysta kunskapen som 
individer besitter i en organisation. (March, 1994). 

2.4.6 Beslutssituation 

Ett beslut påverkas betydligt beroende på vilket sammanhang det uppkommer i och vilken 
person eller personer som är inblandade. Utfallet och kvaliteten på beslutet påverkas efter vilka 
tidsramar beslutet har, hur viktigt beslutet är och vilken prioritet beslutet har. Beslutsfattarens 
skicklighet och erfarenhet att ta beslut likaså motivation och viljan att genomföra beslut är också 
faktorer som påverkar beslutet. (Marakas, 2003). 

2.5 Informationskvalitet 

Informationskvalitet förväxlas ofta med termen datakvalitet men trots deras likheter finns det 
fortfarande skillnader och de bör därför skiljas åt (Talburt, 2011). Exakt vad som skiljer de båda 
åt finns det delade meningar om men Talburt (2011) beskriver det som att datakvalitet ligger 
inom informationskvalitet som är ett bredare ämne.
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Informationskvalitet har blivit en allt viktigare faktor för verksamheter och speciellt för de som 
använder sig av BSS. Beslutsfattare behöver inte bara ha hög informationskvalitet för att kunna 
fatta rätt beslut, de måste även vara medvetna om vad informationskvalitet innebär. Mängden 
källor som informationen kommer ifrån ökar och det krävs ett ansvar av beslutsfattaren att ha 
koll på informationskvaliteten. (Lee, Strong, Kahn, Wang, 2002). 
 
Information kan ses som ett levande ting med en livscykel som måste tas till vara på. McGilvray 
(2008) har utvecklat sex steg som beskriver informationens liv: 

1. Planera 
2. Skaffa 
3. Förvara och dela 
4. Underhålla 
5. Använda 
6. Kasta 

De sex stegen kan ses som informationens hela livscykel från innan födelsen till döden. Planera 
innebär en planläggning för hur informationen som resurs ska tas till vara på, här utvecklas 
standarder och definitioner. Skaffa innebär att informationen erhålls exempelvis genom att den 
skapas eller köps. Nästa steg är förvara och dela där den erhållna informationen ska hanteras så 
som är bestämt i planera-steget, exempelvis elektroniskt eller i pappersform samt att den delas ut 
till relevanta intressenter. Underhålla informationen innefattar att den uppdateras och modifieras 
för att den ska fortsätta vara korrekt och hålla hög kvalitet. Alla tidigare steg görs för att 
informationen ska kunna användas för värdeskapande ändamål. Det slutgiltiga steget i 
informationens livscykel är att den kastas då den inte längre fyller någon mening och inte längre 
kan användas. Alla stegen är viktiga men det är bara ett av dem som är värdeskapande, nämligen 
användning. (McGilvray, 2008). Informationen måste hanteras på ett bra sätt för att hålla hög 
kvalitet men om den inte används alls, eller på fel sätt, är den meningslös (Talburt, 2011). 
 
För att kunna fatta ett korrekt beslut är kvaliteten av informationen av stor vikt (Kelly, 1994). 
Hög kvalitet är svårt att uppnå eftersom datan som flödar runt världen över ökar i en otrolig takt 
men för att hantera all denna data och få ut nödvändig och relevant information fungerar BSS 
som ett utmärkt redskap (Dyche, 2009). För att få bästa möjliga uppfattning av situationen bör 
insamlingen av information ske med noggranna undersökningar samt stark kritik mot källan för 
att inte få felaktig eller korrupt information (Salaün & Flores, 2001). Att analysera 
informationens kvalitet är inte lätt och för att tänka kritiskt och behålla bra information tar 
Salaün & Flores (2001) upp sex kriterier för bra informationskvalitet: 

• Kontinuerliga och upprepade utbyten 
• Tillförlitliga utbyten 
• Anpassade utbyten 
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• Relevans 
• Tillgänglighet 
• Förståelse av informationens innehåll 

För att uppnå bästa informationskvalitet bör det ske ständiga utbyten av information både inom 
och utom verksamheten. Viktigt är dock att se till att utbytet av information sker genom en 
pålitlig källa och att anpassa utbytet för att hålla informationen relevant. Vid ett utbyte av 
information bör även båda parter ha en förståelse för informationen som de båda delar med sig 
av samt tar emot, detta leder till att informationen tolkas samt behandlas korrekt. 
Tillgängligheten är även av vital vikt, speciellt att all information som är relevant finns 
tillhandahållen utan avsaknad av viss information. (Salaün & Flores, 2001).  
 
Vad som anses vara bra informationskvalitet kan dock variera helt beroende på situation och 
sammanhang som informationen används i. Samma information kan ha låg kvalitet för 
användning på ett visst sätt, men hög för användning på ett annat. Ett exempel på detta kan vara 
ett företag som ska göra en reklamkampanj. Företaget ska i kampanjen få ut ett erbjudande till 
alla sina kunder och skickar detta via e-mail. Kundernas e-mailadresser stämde vilket gjorde att 
e-mailet nådde fram till alla kunder, trots att uppgifter om telefonnummer och adress var 
felaktiga. Även ifall telefonnummer och adress inte stämde till kunderna kom e-mailet fram och 
informationen som användes för att nå ut till kunderna hade därför ändå hög kvalitet och 
uppfyllde sitt syfte. (Talburt, 2011). 

2.6 Kritiskt tänkande 

För att få en bättre förståelse hur individer bör tolka information (i detta fall presenterad från ett 
BSS) presenteras det nedan hur källkritik bör riktas mot information. 
 
Thurén (2005) förklarar att det inte finns någon tydlig gräns som skiljer korrekt information från 
skev eller rentav vilseledande information. Därför har Thurén (2005) upprättat tre tumregler som 
är bra att ha i åtanke vid informationsinsamling: 

• Hur relevant är informationen i relation till ändamålet? 
• Är all information presenterad eller döljs delar av den samlade informationen? 
• Skulle ytterligare information kunna ändra helhetsbilden? 

Den person som tar del av information i syfte att fatta ett beslut måste veta varifrån den kommer 
och försöka att finna bevis som kan stärka att informationen stämmer, detta för att informationen 
ska kunna uppfattas som tillförlitlig. Används inte kritiskt tänkande när källan undersöks kan inte 
informationen värderas efter hur tillförlitlig den är och i vilken utsträckning den kan användas 
utan att fel uppstår. (Björnsson, 2009).  
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Att tänka kritiskt kan kännas uppenbart, men är svårare än vad många tror. Dagligen blir 
individer lurade att sälja värdefulla ting billigt och köpa värdelösa ting dyrt. Ibland kan det 
framstå som lätt att veta när något inte stämmer. Ett exempel på detta är när Victor Lustig år 
1925 fick två olika skrotföretag att köpa Eiffeltornet av honom trots att han inte ägde det. Även i 
dagsläget där information finns i mängder av olika typer och av varierad kvalitet är det viktigt att 
alltid inta en kritisk inställning. (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007).  

2.7 Teoretiskt ramverk 

I litteraturgenomgången presenterades en övergripande bild av de faktorer som ligger till grund 
för tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande. Vårt teoretiska ramverk ämnar belysa de 
viktigaste faktorerna som litteraturgenomgången behandlar. Dessa faktorer utgjorde sedan 
grunden för vår undersökningsmodell samt motiverade valet av metod. 
 
Power (2008) belyste vikten av att BSS är till för att ge beslutsfattare underlag för sina beslut. 
Det framkom dock att systemen är långt ifrån att lära sig att förstå komplexa situationer och 
fungera helt på egen hand. De strukturerade besluten, som även benämns som statiska, är dock 
något som BSS stödjer i större utsträckning. Dessa beslut karaktäriseras av att tillräckligt med 
information finns samt att beslutsprocessen är repetitivt. Det framkom även att informationen i 
BSS varierar beroende på vilken organisation det är men att det ofta är indelat i olika kategorier 
med tillhörande modeller för hur informationen ska hanteras (kapitel 2.1.4). Visualiseringen av 
informationen i BSS kan således påverka tillförlitligheten eftersom informationen presenteras på 
många olika sätt.  
 
Vidare framkom det i litteraturgenomgången att människan inte har möjlighet att uppnå 
fullständig rationalitet (Kapitel 2.4). Detta grundade sig i följande faktorer: personliga 
begränsningar, ekonomiska begränsningar, omgivningens påtryckningar, organisationens 
påtryckningar, informationstillgänglighet och beslutssituation. Det kan följaktligen anses som en 
bidragande orsak att tillförlitligheten till BSS även kan komma att påverkas av yttre faktorer och 
att människan som individ kan påverka beslutsfattandet vid statiska beslut.  
 
Kelly (1994) och Salaün & Flores (2001) belyste vikten av att relevant information vid rätt 
tillfälle är en förutsättning för ett bra beslut. Detta motiverade valet av att informationskvalitet 
var en viktig aspekt att framhäva i vår studie. De sex kriterierna för bra informationskvalitet var 
således något som ansågs påverka tillförlitligheten i hög grad (kapitel 2.5). I samband med hur 
bra informationskvalitet bör behandlas ansågs det även viktigt att se hur individer bör tolka 
information eftersom människan i sig påverkar beslutsfattandet. Thurén (2005) förklarade att det 
är svårt att dra en tydlig gräns kring vilken information som är relevant och vilken som bör 
förkastas, men att en medvetenhet hos beslutsfattaren kring denna svårighet kunde höjas med en 
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Beslut	  

Beslutsfattaren	  

Kritiska	  tänkandet	  

BSS	  

Informationsunderlaget	  

kritisk inställning till informationen. Det kritiska tänkandet valdes därför att framhävas. En 
aspekt som ansågs vara mest intressant kring detta var att undersöka hur relevant informationen 
är i förhållande till ändamålet (kapitel 2.6).  

2.7.1 Undersökningsmodell 

Utefter de slutsatser som drogs ovan kunde sedan en modell (figur 2.3) och en tabell (tabell 2.1) 
utformas till grund för vår undersökning. Det identifierades ett antal faktorer som ansågs påverka 
tillförlitligheten till informationsunderlaget i BSS inför ett beslut. Figur 2.3 ämnar illustrera 
dessa faktorer och hur sambandet mellan dem leder fram till ett beslut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Figur 2.3 - Faktorer som påverkar tillförlitligheten inför ett beslut. 

 
Det som figur 2.3 visar är beslutsfattaren som enligt teorin påverkas av personliga begränsningar 
och yttre faktorer. Beslutsfattaren har många påtryckningar och regler att följa för att genomföra 
beslutsprocessen och måste hela tiden även ha en kritisk inställning till informationen som 
hanteras. Vikten av att beslutsfattaren verkligen har ett kritiskt tänkande (kapitel 2.6) går hand i 
hand med individen och dennes personlighet. Detta har stor påverkan på, samt koppling till, hur 
individen ser på informationen som presenteras i BSS samt hur den ska tolkas och behandlas. 
Informationen är i många fall krånglig och BSS fungerar som ett hjälpmedel för att underlätta 
framställandet av information men trots detta ligger stor vikt på beslutsfattaren och dennes 
kritiska syn på informationen. Tillförlitligheten är det centrala i sammanhanget och avspeglar 
samtliga faktorer som leder fram till ett beslut. Figur 2.3 användes följaktligen för att enkelt 
kunna se vilka faktorer som påverkar tillförlitligheten inför ett beslut. 
 
För att bilda oss en bättre uppfattning om de viktigaste aspekterna kring tillförlitligheten till 
informationsunderlaget i BSS utformades även tabell 2.1 som utgår från vår litteraturstudie. 
Tabellens syfte är att redogöra för de viktigaste områdena i vår studie samt identifiera 
nyckelfrågor till vår metod. Denna tabell delades därför in i fyra olika områden faktorer, 
litteratur, aspekter och nyckelfrågor.
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Tabell 2.1 - Översikt av litteraturgenomgång med nyckelområden. 
 
Faktorer	   Litteratur	   Aspekter	   Nyckelfrågor	  

Beslutsstödssystem	   Davenport	  (2004)	  
Demarest	  (2006)	  
Marakas	  (2003)	  
Power	  (2005,	  2008)	  
Turban	  et	  al.	  (2011)	  
Keen	  &	  Scott-‐
Morton	  (1978)	  

Användning	  
	  

-‐	  Hur	  länge	  har	  det	  används?	  
-‐	  Vilka	  BSS	  används?	  
-‐	  Hur	  ofta	  används	  det?	  
-‐	  Vilka	  delar	  i	  beslutsprocessen	  	  	  	  
stödjer	  BSS?	  
	  

Visualisering	   -‐	  Hur	  presenteras	  
informationen?	  
	  

Informationsunderlag	   Kelly	  (1994)	  
Salaün	  &	  Flores	  
(2001)	  
Talburt	  (2011)	  
Lee	  et	  al.	  (2002)	  
McGilvray	  (2008)	  

Informationskvalitet	  
	  

-‐	  Hur	  upplevs	  
informationskvaliteten?	  
-‐	  Hur	  ofta	  kontrolleras	  
informationen?	  
-‐	  Vad	  krävs	  för	  att	  uppleva	  
informationen	  som	  tillförlitlig?	  
	  

Informationskällor	   -‐	  Söks	  information	  från	  andra	  
källor?	  
-‐	  Har	  rätt	  personer	  tillgång	  till	  
rätt	  information?	  
	  

Beslutsfattaren	  
	  

Jacobsen	  &	  Thorsvik	  
(2002)	  
Larsson	  &	  Bostedt	  
(2000)	  
March	  (1994)	  
Miller	  (1956)	  
Marakas	  (2003)	  
	  

Påtryckningar	   -‐	  Vilka	  krav	  finns	  på	  att	  
använda	  BSS?	  
	  

Påverkan	   -‐	  Vad	  påverkar	  beslutsfattaren?	  
-‐	  Vad	  begränsar	  
beslutsfattaren?	  
	  

Kritiskt	  tänkande	   Thurén	  (2005)	  
Björnsson	  (2009)	  
Hultén	  et	  al.	  (2007)	  

Informationstolkning	   -‐	  Är	  informationen	  trovärdig?	  
-‐	  Ifrågasätts	  informationen?	  
	  

Informationshantering	  
	  
	  
	  
	  

-‐	  Vem	  kan	  modifiera	  
informationen?	  
-‐	  Vem	  ansvarar	  för	  
informationen?	  
	  

Tillförlitlighet	  
	  

-‐	  Vad	  ökar	  tillförlitligheten?	  
-‐	  Hur	  påverkas	  beslutet	  av	  det?	  
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Det första området är faktorer och där redogörs för de identifierade faktorerna som vi funnit mest 
relevanta utifrån litteraturgenomgången. Sambandet mellan dessa områden ansågs påverka 
tillförlitligheten till informationsunderlaget i BSS och var därför viktiga att analysera djupare. 
Inom litteratur beskrivs det litteraturstöd som behandlar faktorerna, detta gjordes för att reda ut 
begrepp och fakta samt lättare bilda oss en överblick över vem som har sagt vad. Syftet med 
aspekter är att agera underrubrik till faktorerna för att sammankoppla frågorna och lättare bilda 
en mer detaljerad helhetsbild över problemområdet. Det sista området är nyckelfrågor vilket 
ämnade att beskriva de frågor som ansågs viktiga att ta med i vår metod. Tabell 2.1 var ett sätt 
för oss att samla all teori och se till att vi inte missat några viktiga områden. Det var även ett sätt 
att identifiera nyckelfrågor till insamlingen av vår empiri.  
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Vid val av metod ska i första hand alltid de problem och frågeställningar som ska belysas stå i 
centrum (Andersson, 1994). Vår forskningsfråga lyfter fram problematiken kring den enskilda 
individens beslutsfattande och tillförlitligheten till informationsunderlaget i organisationer som 
använder någon form av BSS. Vi valde att undersöka följande faktorer: BSS, 
informationskvalitet, beslutsfattaren samt kritiskt tänkande. Dessa faktorer ansågs vara mest 
relevanta att undersöka i förhållande till vår forskningsfråga och problematiken som den lyfter 
fram.  
 
I litteraturgenomgången behandlades teori på en övergripande nivå och det ansågs nödvändigt att 
lyfta fram de viktigaste teorierna för att stärka vårt resonemang i syfte att besvara vår 
forskningsfråga. För att göra detta utformades ett teoretiskt ramverk vars syfte var att lyfta fram 
de allra väsentligaste teorierna. Utifrån det teoretiska ramverket utformades sedan en modell 
(figur 2.3) och en tabell (tabell 2.1) vars mening var att bilda en helhetsbild och en mall för vår 
metod. För att definiera sambanden mellan beslutsfattare och BSS med de viktigaste faktorerna 
som avspeglar tillförlitligheten användes figur 2.3. Denna fungerade även som stöd för tabell 2.1 
som utformades som en mall för nyckelfrågor baserat på de områden som identifierades i 
litteraturgenomgången. 
 
Jacobsen (2002) menar att den idealiska undersökningsmetoden består av en kombination av en 
kvalitativ och kvantitativ undersökning. Vi valde en kvalitativ undersökning i form av intervjuer 
där hänsyn dock har tagits till de kvantitativa aspekterna som Jacobsen (2002) påpekar. Vi valde 
således att försöka få med båda inriktningarna i intervjuerna även om undersökningen endast 
blev kvalitativ. Detta gjordes med hjälp av att blanda öppna och slutna frågor i vår intervju. För 
den kvalitativa delen valdes öppna och djupgående frågor där intervjuobjektet kunde leda svaren 
i den riktningen som denne ansåg var rätt. Här fanns stort utrymme för individens enskilda 
synpunkter och tankar. För att få in den kvantitativa delen valdes ett antal flervalsfrågor där 
intervjuobjektet i ett av dessa fall endast hade möjlighet att svara på ett av fyra förbestämda 
svarsalternativ (se bilaga 7.2).  

3.2 Intervju 

I intervjuernas inledande fas menar Andersson (1994) att det är viktigt att syftet med 
undersökningen förklaras i den mån det är möjligt. Det är även angeläget att tala om vem som 
står bakom undersökningen och hur de insamlade uppgifterna kommer att behandlas. Är det så 
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att anonymitet kan garanteras eller att uppgifterna behandlas konfidentiellt bör intervjuobjekten 
informeras om detta. Det anses även stärkande för intervjun att berätta för intervjuobjektet hur 
urvalet har ägt rum och varför just han eller hon är intressant för studien. (Andersson, 1994). Vi 
var noga med att ta hänsyn till dessa kriterier när vi utformade vårt e-mail till intervjuobjekten 
(Bilaga 7.1). Innan vi började intervjuerna redogjorde vi även för syftet med intervjun för att 
säkerställa att intervjuobjekten var väl införstådda med studiens innebörd.  
 
Jacobsen (2002) skriver att en intervju varken bör vara helt strukturerad eller helt ostrukturerad, 
vi har därför valt semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju består av en 
intervjuguide som har ett tema och en bestämd ordningsföljd (Jacobsen, 2002). Detta 
tillvägagångssätt gjorde att alla intervjuobjekt fick ge sina svar och synpunkter på varje fråga 
vilket gjorde alla svar jämförbara.  
 
Andersson (1994) har tagit fram en modell som ämnar understryka de faktorer som påverkar 
kommunikationen i en intervju. Figur 3.1 illustrerar denna modell som ansågs vara relevant att ta 
hänsyn till inför intervjuerna samt när intervjumailet och intervjuguiden utformades. 
 

 
 
Figur 3.1 - Modell över de betingelser som påverkar kommunikationen i intervjun (Andersson, 
1994, s 172). 
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Intervjusituationen (figur 3.1) valdes uteslutande att hållas på den plats där intervjuobjektet 
föreslog, detta för att valet av miljö inte skulle påverka intervjuobjektens svar. Intervjuerna hölls 
även privata så till vida att endast vi som höll i intervjun och intervjuobjektet var närvarande på 
platsen. Intervjuaren valdes ut tillsammans och det ansågs bättre att låta en av oss sköta 
utfrågningen för att bibehålla en bra struktur, snarare än att alla skulle ställa några frågor var. Det 
var viktigt att den intervjuade kände sig villig att svara och bekväm med situationen därav 
klargjordes det att det var högst frivilligt att delta i intervjun. Det gäller även för intervjuaren att 
kunna anpassa sig till den intervjuade i form av att anpassa intervjun till att somliga är 
pratsamma och andra är fåordiga (Andersson, 1994). Således var det viktigt att få fram allt den 
fåordige har att säga samt hålla ett öga på tiden för den pratsamma. Intervjuinnehållet anpassades 
utefter vår forskningsfråga och utefter hur frågor bör formuleras (kapitel 3.2.2). 
 
Samtliga intervjuer utfördes ansikte mot ansikte, detta för att minska risken för missförstånd och 
andra komplikationer som kan uppstå via telefon och andra metoder för distansintervjuer. 
Jacobsen (2002) menar att personer har lättare att tala om känsliga ämnen i intervjuer ansikte 
mot ansikte än i telefon. Vi valde med hänsyn till detta att i första hand söka kontakt med företag 
i närområdet. Vid en intervju där alla befinner sig i samma rum och upprättar en fysisk kontakt 
får intervjuobjektet även en bättre uppfattning om vem vi är och känner sig mer komfortabel att 
svara öppet på frågorna (Jacobsen, 2002).  

3.2.1 Intervjuobjekt 

Vid letandet av kandidater till vår undersökning fanns vissa kriterier i åtanke. Det viktigaste 
kravet på intervjuobjektet var en viss erfarenhet av BSS. Intervjuobjektet skulle företrädelsevis 
arbeta med BSS på daglig basis, men tidigare erfarenheter av BSS (även om denne inte för 
tillfället jobbade med BSS dagligen) var även det godtyckligt för vår undersökning. Vidare 
prioriterades kandidaterna efter hur deras situation rörande beslut ser ut. Uppsatsen behandlar 
statiska beslut och det var därför hög prioritet att kandidaterna utförde arbetsuppgifter som 
involverade sådana. Likaså gällde, att ifall personer i fråga inte längre arbetade med statiska 
beslut (men har tidigare erfarenhet från det) var det fortfarande intressant att ha dem som 
kandidater för en intervju.  
 
Vi hade från början en tanke om att intervjua både kvinnor och män, inte för att behandla 
genusperspektivet, utan för att få ett bredare perspektiv på vår studie. Detta var något vi lyckades 
genomföra då både kvinnor och män ställde upp på våra intervjuer. Intervjuobjekten var även av 
olika åldrar vilket även det bidrog till ett brett perspektiv med stor variation av erfarenheter 
gällande BSS.  
 
Samtliga av våra intervjuobjekt uppfyllde kraven för våra förstnämnda kriterier och i tabellerna 
3.1 - 3.5 ges en kortare beskrivning av varje intervjuobjekt.  
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Tabell 3.1 - Presentation av intervjuobjekt 1 
 
Intervjuobjekt P1.	  	  

	  
Verksamhetsområde	  
	  

IT-‐konsultbolag.	  
	  

Kön	  
	  

Man.	  

Ålder	   43	  år.	  
	  

Roll	   Senior	  Management-‐konsult.	  
	  

Utbildning	   Magisterexamen	  i	  Datalogi,	  även	  läst	  ekonomi.	  
	  

BSS	   Cognos	  och	  Qlikview.	  
	  

Erfarenhet	  av	  BSS	   15	  år.	  
	  

Användning	  av	  BSS	   Använder	  BSS	  främst	  för	  uppföljning	  av	  konsultarbeten	  men	  även	  som	  stöd	  
för	  planering	  och	  prognoser.	  
	  

 
 
Tabell 3.2 - Presentation av intervjuobjekt 2 
 
Intervjuobjekt P2.	  	  

 
Verksamhetsområde	   Polisväsendet.	  

	  
Kön	  
	  

Man.	  

Ålder	   64	  år.	  
	  

Roll	   Ansvarig	  för	  utredningsverksamhet.	  
	  

Utbildning	   Polisutbildning	  samt	  Skepparexamen.	  
	  

BSS	   VSS	  (Verksamhetsstatistiksystem	  i	  QlikView),	  RAR	  (Rationell	  
Anmälansrutin),	  DUR	  (Datoriserad	  Utredningsrutin).	  
	  

Erfarenhet	  av	  BSS	   17	  år.	  
	  

Användning	  av	  BSS	   Använder	  BSS	  främst	  som	  stöd	  för	  utredningsärenden	  men	  även	  för	  att	  
titta	  på	  information	  och	  öppna	  ärenden	  i	  andra	  kommuner.	  
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Tabell 3.3 - Presentation av intervjuobjekt 3 
 

Intervjuobjekt	   P3.	  
	  

Verksamhetsområde	   Bemanningsföretag.	  
	  

Kön	  
	  

Kvinna.	  

Ålder	   31	  år.	  
	  

Roll	   Konsultchef	  och	  rekryterare	  inom	  IT-‐området.	  	  
	  

Utbildning	   Beteendevetare,	  magister	  i	  psykologi	  och	  examen	  i	  organisationspsykologi.	  	  
	  

BSS	   Intelliplan	  (internt	  system).	  
	  

Erfarenhet	  av	  BSS	   6	  år.	  
	  

Användning	  av	  BSS	   Använder	  BSS	  främst	  till	  att	  sortera	  och	  hitta	  information	  om	  olika	  
kandidater	  för	  rekrytering.	  
	  

 
 
Tabell 3.4 - Presentation av intervjuobjekt 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intervjuobjekt	   P4.	  
	  

Verksamhetsområde	  
	  

Länsstyrelsen.	  

Kön	  
	  

Kvinna.	  

Ålder	   25	  år.	  
	  

Roll	   Miljöhandläggare.	  	  
	  

Utbildning	   Examen	  i	  Miljövetenskap.	  
	  

BSS	   ARC-‐GIS	  (Geographical	  Information	  System)	  och	  FDS	  
(Fastighetsdataregistret).	  
	  

Erfarenhet	  av	  BSS	   1	  år.	  
	  

Användning	  av	  BSS	   Använder	  BSS	  främst	  för	  att	  samla	  information	  för	  beslut	  angående	  
miljöföroreningar.	  
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Tabell 3.5 - Presentation av intervjuobjekt 5 
 

Intervjuobjekt	  
	  

P5.	  
	  

Verksamhetsområde	  
	  

IT-‐konsultbolag.	  

Kön	  
	  

Kvinna.	  

Ålder	   37	  år.	  
	  

Roll	   Enhetsansvarig	  i	  Skåne.	  Platschef	  i	  Malmö.	  
	  

Utbildning	   Examen	  i	  Systemvetenskap	  och	  Ekonomi.	  
	  

BSS	   Cognos	  integrerat	  med	  interna	  system.	  
	  

Erfarenhet	  av	  BSS	   11	  år.	  
	  

Användning	  av	  BSS	   Använder	  BSS	  främst	  för	  att	  sköta	  den	  dagliga	  verksamheten	  och	  
kontrollera	  så	  att	  allt	  sker	  korrekt.	  
	  

3.3 Intervjuguide  

Intervjufrågorna har utformats efter tabell 2.1 där de viktigaste faktorerna som har identifierats i 
litteraturgenomgången visas. Frågorna delades in i de kategorier som ansågs mest relevanta och 
hade tydligast anknytning till forskningsfrågan. Dessa kategorier var bakgrund, 
beslutsstödssystem, informationsunderlag, beslutsfattaren samt kritiskt tänkande. Kategorierna 
består av totalt 19 huvudfrågor (bilaga 7.2).  
 
Jacobsen (2002) menar att för att få ut så mycket som möjligt av intervjun bör den hållas öppen, 
genom att ställa öppna frågor är det lättare att få fram det som intervjuobjektet anser viktigt. 
Intervjun bör således styras så lite som möjligt och även om det finns behov av att göra det bör 
detta ske i början av intervjun (Jacobsen, 2002). Vi valde att ha så öppna intervjuer som möjligt 
med generella frågor om intervjuobjektets bakgrund som start. Vidare formulerades det frågor 
som inte var alltför långa men som ändå var öppna för varierande svar. Detta gjordes för att 
minimera eventuella missförstånd kring frågorna under intervjun samt möjliggöra ett effektivare 
sätt att analysera empirin på.  
 
Vidare ställdes ett antal flervalsfrågor till intervjuobjekten. Dessa delades in i fyra olika 
svarsalternativ på en skala från ingenting till väldigt mycket. Fyra olika svarsalternativ valdes för 
att intervjuobjektet skulle vara tvungen att välja sida och inte ställa sig neutralt i någon fråga. 
Jacobsson (2002) skriver fördelar med både fyra och fem svarsalternativ men vi ansåg det vara 
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bäst lämpat med fyra stycken eftersom vi hade så få flervalsfrågor. Intervjuobjektet gavs även 
möjlighet att mot slutet av intervjun själv komma med synpunkter och kommentarer. 
 
Nedan presenteras de olika kategorierna innehållande respektive frågor i intervjuguiden. Hela 
intervjuguiden återfinns i bilaga 7.2. 

3.3.1 Bakgrund 

I bakgrund riktades frågorna mot intervjuobjektet som person och syftade till att få en överblick 
över vem personen är. Frågorna behandlade ålder, utbildning samt vilken roll i organisationen 
personen har. Dessa frågor var dels för att kunna ge en kortare presentation av intervjuobjekten 
men även för att se om detta påverkar det kritiska tänkandet och synen på informationsunderlaget 
i BSS. 

3.3.2 Beslutsstödssystem 

I kategorin om BSS utformades frågorna mot BSS och användningen av det. Frågorna 1-3 
syftade till att se i vilken utsträckning intervjuobjektet använder sig av BSS och vilka tidigare 
erfarenheter denne besitter inom området. Här förtydligades även att intervjuobjektet fick svara 
både efter nuvarande situation med användning av BSS, men även tidigare erfarenheter för att få 
en bredare och mer generell blick över personens inställning till frågan. De följande frågorna 4 
och 5 behandlade dels vilken del i beslutsprocessen (figur 2.1) som stöds av BSS samt hur 
informationen presenteras i BSS. Vi ansåg dock att det inte framkommer tydligt var analysdelen 
innefattas i figur 2.1 och placerade denna därför i val av alternativ. Denna kategori ämnar 
besvara hur BSS används för att kunna ge svar på det som forskningsfrågan belyser “i BSS”. 

3.3.3 Informationsunderlag 

Informationsunderlag behandlades av frågorna 6-12 och kopplade samman frågor om 
informationen i BSS och hur intervjuobjektet förhåller sig till detta. Frågorna 6-9 fokuserade på 
hur intervjuobjektet upplever att informationskvaliteten är i BSS och bidrog till att svara på den 
delen av forskningsfrågan som berör “informationsunderlaget”. Frågorna 10 och 11 syftade till 
att samla in information om hur intervjuobjektets tillförlitlighet till informationen är. Med fråga 
12 avsågs att ge intervjuobjektet en sista tankeställare i denna kategori i form av att fråga om 
denne anser att rätt personer har tillgång till rätt information i organisationen. De tre sista 
frågorna i denna kategori var även till för att få svar på den del av forskningsfrågan som 
behandlar “tillförlitligheten”.
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3.3.4 Beslutsfattaren 

Syftet med Beslutsfattaren var dels att i fråga 13 identifiera vilka krav som finns på individen att 
använda BSS, samt att i flervalsfrågan 14 kartlägga hur intervjuobjektets beslutsfattande 
påverkas av de begränsningar som identifierades i teorin (kapitel 2.4). Denna kategori ämnar 
karaktärisera intervjuobjektets personlighetsdrag eftersom det framkom i litteraturgenomgången 
att detta påverkar det statiska beslutsfattandet. Att karaktärisera personlighetsdragen syftade 
således till att besvara forskningsfrågans del “för statiskt beslutsfattande”.  

3.3.5 Kritiskt tänkande 

Kritiskt tänkande riktade sig till huruvida intervjuobjektet litar på och har förtroende för 
informationen som finns i BSS, detta behandlades av frågorna 15-19. Fråga 15 ansågs vara en 
mer allmän fråga kring huruvida intervjuobjektet ifrågasätter informationen eller inte. Fråga 16-
17 berör vem som ansvarar för informationen och hur informationshanteringen går till, samt hur 
intervjuobjektets tillförlitlighet påverkas av detta. De sista frågorna i intervjuguiden, 18-19, 
framhävde intervjuobjektets egna åsikter kring hur tillförlitligheten kan förbättras samt vilket 
samband tillförlitlighet kan ha för statiskt beslutsfattande. Fråga 15-19 syftade till att besvara 
“Vad kan tillförlitligheten /.../ innebära” som finns presenterat i vår forskningsfråga där fråga 
15-17 berör “tillförlitligheten” och fråga 18-19 ”innebära”. 

3.4 Analys av empiri 

När empirin sammanställdes var utgångspunkten att värna och respektera intervjuobjektens 
integritet (kapitel 3.6), därav framgår det inte i studien vilka personerna är.  
 
All empiri till vår studie samlades in genom semistrukturerade intervjuer som utfördes på 
intervjuobjektens arbetsplatser. Vi försökte att hålla alla intervjuerna under en timme för inte låta 
intervjuare och intervjuobjekt bli uttröttade samt för att respektera intervjuobjektens tidsschema, 
(alla våra intervjuer var cirka 45 minuter). Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon 
för att säkerställa att allt som intervjuobjekten svarade skulle komma med, detta gjordes med 
intervjuobjektens samtycke. Under intervjuerna fördes även anteckningar för att dels säkerställa 
att vi fått ner det viktigaste av intervjun om inspelningen inte skulle fungera, men även för att 
intervjuobjektet i större grad skulle känna att dennes svar var viktiga och intressanta. 
Inspelningarna dikterades sedan ner och skickades till respektive intervjuobjekt för att de skulle 
få möjlighet att godkänna sina svar och uttalanden. Med hjälp av exakta transskript på vad som 
sades under intervjuerna kunde vi återge vad varje intervjuobjekt svarat och lättare analysera 
hela materialet utan felaktigheter.  
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Vi försökte att samla de svar som var likartade från respektive intervjuobjekt i olika stycken där 
vi lyfte fram deras likheter och därefter redogjorde för om det var någon som stack ut från 
mängden, i de fallen belystes skillnaderna. En hel del citat har även använts för att styrka det 
som intervjuobjekten säger, detta gjordes med viss variation för att framhäva olika åsikter i 
intervjuobjektens respektive svar.  
 
För att få en bra överblick samt underlätta för analysen av empirin togs det även fram ett antal 
tabeller med de svaren vi fick på några av frågorna. Dessa tabeller ansågs ge ett bra intryck över 
vad intervjuobjekten svarade och visade på likheter samt skillnader från respektive svar. I slutet 
av den empiriska studien sammanställdes ytterligare en tabell vars syfte var att lyfta fram de 
viktigaste uttalandena kring respektive faktorer (tabell 4.5). Detta gjordes för att lättare förankra 
vår empiriska studie gentemot vår forskningsfråga samt bidra till en ökad förståelse kring hur 
denna skulle besvaras. 

3.5 Kvalitet 

3.5.1 Validitet 

Andersson (1994) menar att det är viktigt att ta hänsyn till hur tillförlitlig data olika metoder ger. 
Han talar om begreppet validitet vilket avser om metoden verkligen ger all den information som 
söks. Vårt tillvägagångssätt med att genomföra en kvalitativ undersökning men inslag av 
kvantitativa aspekter ämnar motivera validiteten i metoden och stärka tillförlitligheten i att 
metoden verkligen gav svar på all information vi sökte. 

3.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet syftar till metodens känslighet för slumppåverkan. Är reliabiliteten låg erhålls olika 
resultat med samma metod vid olika tillfällen. Detta beror nödvändigtvis inte på att 
försökspersonen ändrat sig, utan snarare att metoden inte ger tillräckligt “exakta” mätningar. 
(Andersson, 1994). Då våra intervjuer innefattade beslutsfattare som i studien är inriktade på 
statiska beslut samt att vi utförde flertalet intervjuer i vår studie, ansågs reliabiliteten i detta fall 
vara hög.
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3.6 Etik 

Gällande de etiska aspekterna av vår undersökning finns det ett antal kriterier som bör uppfyllas 
för att undvika ett etiskt dilemma. Dessa kriterier är krav på att bli korrekt återgiven, informerat 
samtycke samt krav på privatliv (Jacobsen, 2002).  
 
Krav på att bli korrekt återgiven grundar sig i att informationen från en undersökning inte på 
något sätt ska förvrängas eller missförstås. Det bör även finnas möjlighet för intervjupersonen att 
ta del av undersökningen för att kunna kontrollera att denna har blivit korrekt återgiven. 
(Jacobsen, 2002). Detta krav ansågs vara mycket viktigt att uppfylla och en fullständig korrekt 
återgivning låg i fokus för vår studie. Vi har följaktligen bifogat hela intervjuprotokollet och valt 
att citera en del svar för att undvika felaktiga omskrivningar och tolkningar. Våra intervjuobjekt 
har även fått ta del av uppsatsen när den var färdigskriven för att kunna kontrollera att de blivit 
korrekt återgivna. 
 
Informerat samtycke handlar om att det ska vara högst frivilligt att ställa upp på en intervju. Det 
är även viktigt att de som deltar i undersökningen förstår syftet med uppsatsen och hur 
informationen kommer att användas. (Jacobsen, 2002). Vi var noga med att klargöra syftet med 
vårt arbete redan vid första kontakt. Detta gjordes med hjälp av en inledande förklaring till vår 
studie i vårt intervjumail (bilaga 7.1). 
 
Det sista kriterium som bör uppfyllas är krav på privatliv. Detta syftar till att deltagarnas 
integritet respekteras i känsliga och privata frågor. Känslig information bör behandlas varsamt 
för att värna om den personliga integriteten. (Jacobsen, 2002). Vår uppsats behandlar, i enighet 
med våra avgränsningar (kapitel 1.4) inte kulturella perspektiv, där känslig information ofta 
förekommer.  

3.7 Kritik av metodval 

3.7.1 Kvalitativa studier 

Den kvalitativa metoden är lämplig för att skapa klarhet i ett oklart ämne samt att få fram en mer 
nyanserad beskrivning av ämnet (Jacobsen, 2002). Det finns dock en del kritik riktat mot den 
kvalitativa studien och Jacobsen (2002) tar upp en del av denna kritik. Han menar att det första 
problemet är att det är resurskrävande. Djupgående intervjuer tar ofta lång tid och med 
begränsade resurser intervjuas ofta få respondenter. En annan svaghet är att vi endast når ut till 
ett fåtal personer vilket gör att det blir ett problem med representativiteten hos dem vi frågar, ett 
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så kallat generaliseringsproblem. Ett ytterligare problem är komplexiteten. En intervju på en 
timme utgör en väldig massa ord och datan i kvalitativa undersökningar är ostrukturerad, vilket 
gör det svårt att ordna den i lättöverskådliga kategorier. (Jacobsen, 2002). Vi försökte att kringgå 
dessa problem med att dels hålla intervjuerna under en timme och dels hålla frågorna relativt 
korta. Detta gjorde vi för att få fram så kvalitativ information så möjligt och undvika frågor som 
inte tillförde något till studien.  
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4. Empirisk studie 

4.1 Beslutsstödssystem 

Samtliga av intervjuobjekten har grundläggande erfarenheter i användningen av BSS, men med 
stor variation i hur länge de har använt det. P1 och P2 har lång erfarenhet med 15 respektive 17 
års arbete i BSS. P5 ligger i mitten med 11 år. P3 och P4 är lite nyare på området då P3 har sex 
års erfarenhet och P4 endast har ett års erfarenhet av BSS i arbetslivet. Alla intervjuobjekten har 
använt sig av olika system förutom P1 och P2 som båda har arbetat i QlikView samt P2 och P5 
som båda har arbetat i Cognos. 
 
P3 och P4 använder båda BSS dagligen för att fatta statiska beslut. P2 och P5 använder det även 
på daglig basis men inte alltid för att fatta ett beslut. 
 
“Man kan nog säga att jag gör det varje dag. Sen leder det ofta till ett ”icke-beslut”, men jag måste så att säga 
hålla mig a-jour och följa upp och det gör jag såklart inte dagligen i form av någon djupare analys men dock är 
man i systemen och tittar“ P2.  
 
P1 har tidigare i sitt yrkesliv använt BSS på daglig basis och använder det flera gånger i veckan i 
sin nuvarande position. P1 säger även som P2 att BSS används mycket vid uppföljning, 
planering och prognoser och är därmed ofta inne i systemet utan att direkt fatta något beslut. 
 
Tabell 4.1 - Delar av beslutsprocessen som stöds av BSS 
 

Fas/Intervjuobjekt	   P1	   P2	   P3	   P4	   P5	  

Informationsinsamling	   x	   x	   x	   x	   x	  

Analys/Val	  av	  alternativ	   x	   x	   x	   x	   x	  

Verkställande	   x	   x	   	   	   	  

 
Som visas i tabell 4.1 så jobbar både P1 och P2 i system som stödjer hela den statiska 
beslutsprocessen, från starten med informationsinsamling hela vägen fram till verkställande. P3, 
P4 och P5 svarar att det både är informationsinsamling och analys av informationen som stöds i 
deras beslutsprocesser. Därefter är det upp till dem som individer att själva ta fram alternativ och 
verkställa besluten.  
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Tabell 4.2 - Hur informationen presenteras i BSS 
 
Information/Intervjuobjekt P1 P2 P3 P4 P5 

Hur	  presenteras	  
informationen?	  

Grafer,	  
direkta	  
uppgifter.	  
	  

Mycket	  
siffror	  och	  
statistik.	  

Blandning	  av	  
text	  och	  
grafik.	  

Mycket	  bilder	  
och	  text.	  

Rapporter.	  

Synpunkt	   Viktigt	  att	  
kunna	  
borra	  in	  på	  
djupet.	  

Gärna	  siffror,	  
grafer	  har	  
sällan	  
betydelse.	  

Vill	  ha	  mer	  
grafik.	  

Texten	  
presenteras	  
dåligt,	  bättre	  
med	  grafik.	  
	  

Snyggt	  och	  
prydligt.	  

 
Tabell 4.2 visar hur informationen presenteras på olika sätt i de BSS som intervjuobjekten 
använder sig av. Det varierar en hel del från P2 som har mycket siffror och statistik uppradat, P5 
som får allt i rapporter och P4 som mest har bilder men även text som kan kopplas in från ett 
annat system. Stor skillnad är mellan P2 och P3 där P2 inte alls vill ha grafer och tycker att det är 
onödigt att lägga ner tid på dessa medan P3 tycker tvärt om och vill ha mer grafik i systemet. P2 
säger: “Jag är så /.../ fyrkantig så jag tar det gärna i någon form av siffror. Grafer har sällan 
betydelse”. P4 håller med P3 om att det är bättre med grafik och att text ofta är tråkigt att titta på. 
P5 är inne på samma spår och tycker att rapporterna i systemet som denne använder presenteras 
snyggt och prydligt. Det viktigaste som P1 poängterade som även de andra intervjuobjekten höll 
med om var möjligheten att gå in på djupet i informationen, att deras BSS är skalbart. 
 
“Ibland kan det vara bra att se tendenser och sådant där i from utav grafer och i vissa fall kan det vara bra att se de 
direkta uppgifterna och att se detaljerna. Och där är det viktigt att kunna röra sig i detaljeringsgrad och också ha 
möjlighet att kunna borra sig neråt och det är också en svaghet i många system“ P1. 

4.2 Informationsunderlag 

I kategorin avseende informationsunderlaget som behandlar hur intervjuobjekten förhåller sig till 
informationen i BSS svarade intervjuobjekten enligt följande: 
 
Det var endast P2 som bara hade positiva åsikter om sina erfarenheter. P4 och P5 hade både 
positiva och negativa erfarenheter medan P1 och P3 endast belyste de negativa erfarenheterna. 
 
P2 svarade att deras system, om man jämför med många andra, är simpelt och han påpekar att 
informationsunderlaget är väldigt “basic”. P2 gav således intrycket av positiva erfarenheter men 
betonar också att han inte har så mycket att jämföra med. 
 
P1 tog upp exemplet när de lanserade en applikationsserver och skulle bygga Java-applikationer 
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med gemensamma funktioner. Denna server skulle hantera datatvätt och återanvända 
informationen, men detta skapade stora problem då informationen i stället spreds på många olika 
ställen. P3 betonar att det är avsaknaden av funktionalitet som ställer till det mest och att det 
ibland inte går att särskilja på vissa saker som kundmöten och kundluncher etcetera. P3 måste 
kolla igenom saker för hand för att vara helt säker, vilket denne inte upplever som 
tillfredsställande. 
 
P4 har både positiva och negativa erfarenheter där de positiva speglas av att deras system är 
smidigt att använda. Detta i förhållande till vad alternativet skulle vara, vilket P4 menar skulle 
vara att kolla i papper vilket skulle ta längre tid. Däremot menar P4 att en del information måste 
dubbelkollas vilket denne upplever som negativt. 
      
“Det kan vara t.ex. om jag söker på en gata i en kommun, så kan det finnas två gator i den kommunen med det 
namnet, men den hittar bara en av dem. Då litar jag på att då är det den här gatan som gäller, men sen har det visat 
sig att det var det inte alls. Det var en helt annan gata” P4. 
 
P5 redogör för en del fall då denne tagit ut information från systemen där inte informationen i sig 
varit tillräckligt komplett. I dessa fall har P5 behövt analysera vidare och lägga till en hel del 
verksamhetskunskap som inte systemen inkluderat. Dock så tillägger P5 att dessa fall är mer 
sällsynta än de positiva erfarenheter som P5 har av informationen.       
       
“För att exemplifiera det så, i det dagliga så jobbar vi mest med uppföljning av hur lönsamma vi är, och hur mycket 
uppdrag vi har, alltså vad våra medarbetare har att göra. Och då får vi det i form av procenttal och timmar... 
timantal och så. Den känslan som man har innan man går in och tittar är i stort sätt alltid helt rätt mot vad den 
informationen som finns i våra system då” P5. 
 
På frågan om hur intervjuobjekten upplever kvaliteten på informationen i BSS sammanställdes 
tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3 - Upplevd kvalitet på informationsunderlaget i BSS 
 

Kvalitet/Intervjuobjekt	   P1	   P2	   P3	   P4	   P5	  

Hur	  upplevs	  kvaliteten?	  
	  

Bristfällig.	   Skaplig.	   Dålig.	   Bra.	   God.	  

Synpunkt	   Ofta	  dubbletter,	  
dålig	  koppling	  
mellan	  
information.	  
	  

Rätt,	  men	  
presenteras	  
konstigt.	  

Information	  
om	  samma	  
sak	  skiljer	  på	  
olika	  ställen.	  

Men	  mycket	  
som	  måste	  
dubbelkollas.	  

Uppenbart	  
när	  något	  
inte	  
stämmer.	  
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P1 och P3 anser att kvaliteten är dålig och P1 säger: “Vi kan ju bara ta sådana konkreta exempel 
som att för några år sedan när företag X gick ut och visade på schyssta resultat och två veckor 
senare så vinstvarna de – så hur bra koll har man egentligen?”.  
 
P2 och P4 menar att kvaliteten är helt ok men har vissa synpunkter kring detta. P4 tycker att 
kvaliteten är genomgående bra men kan ändå inte utesluta att viss information måste 
dubbelkollas. P2 anser att kvaliteten är skaplig men har vissa åsikter kring hur det presenteras.  
       
“Man kan få samma uppgifter presenterade på olika sätt, man tänker nästan ibland att de som sitter och sätter ihop 
detta är mer intresserade av layout och alltså att det ska se ut som om de jobbade på en reklambyrå. Man får alltså 
samma grejer på flera olika sätt och det kan jag tycka vara störande och att vi varken har tid till att göra det eller 
tid att titta på det” P2.  
 
P5 anser att kvaliteten är genomgående god och har inga övriga synpunkter på detta. 
 
På frågan angående hur ofta informationen kontrolleras var det endast P2 som hade ett säkert 
svar i form av att informationen kontrolleras dagligen. P1 är medveten om att informationen 
kontrolleras i samband med att nya system införs och när information ska migrera och flyttas 
men P1 har ingen övrig uppfattning om hur ofta det kontrolleras. P4 påpekar en viss osäkerhet 
kring detta och svarar att det förmodligen kontrolleras eftersom informationen kommer delvis 
internt då människor som jobbar här uppdaterar och lägger upp information. P5 har en viss 
uppfattning om hur ofta det kontrolleras och svarar att det kontrolleras från olika håll. De som är 
verksamhetsansvariga gör en viss form av kontroll eftersom de bäst känner till hur verksamheten 
fungerar. Dessa kontroller menar P5 görs på daglig basis men hur ofta annan information 
kontrolleras har denne ingen uppfattning om. P3 har ingen aning om hur ofta det kontrolleras. 
 
På frågan om hur gammal information hanteras var det uteslutande P2 som förklarade att de har 
ett definierat sätt att hantera föråldrad information på. P2 säger: 
 
“/.../ information ligger 2 år, annan 5 år och 10 år. Ingenting ligger längre än 10 år, såsom vi enkelt kan gå in i. 
Sen finns det historiska frågor, men då får man gå på landsarkivet och så och då är ju det riktigt grova grejer som 
då lagras längre än 10 år”. 
 
P1 understryker att det inte är något de själva sysslar med men att det ibland förekommer och att 
man då “taggar” informationen med ett bäst-före-datum. Det är dock ingenting som de har som 
standard. P3 är osäker på hur deras polices ser ut men känner till att det existerar och framhäver 
att det finns områdesägare som ansvarar för detta. Mycket av informationen i P3:s system berör 
olika kandidater och P3 säger: 
 
“Ja man får olika typer av status i systemet beroende på hur länge sedan det är man har loggat in som kandidat. 
Har det gått mer än en viss tid så får man inte jobbtips eller man är inte med på samma sätt annars vet jag att 
marknadsavdelningen skickar ut ’det var länge sedan du loggade in, gå in och uppdatera dina uppgifter’, men hur 
ofta det sker det vet jag inte”.  



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 32 

P4 och P5 känner inte till någon policy för detta.  
 
Personliga krav angående tillförlitligheten till informationen i BSS visade sig variera en hel del 
beroende på vilket BSS det rörde sig om. P1 vill se mer skalbarhet i systemen, det vill säga att 
kunna gå ner och titta och se på djupet. P2 upplever generellt sätt en hög tillförlitlighet i 
vardagen och menar att när det väl blir fel så blir det så pass fel att det syns för den som följer 
det. P2 påpekar dock att det händer att denne behövt gå in och titta på bakgrundsmaterialet i 
vissa fall. I övrigt nämner P2 ingenting ytterligare än det som tidigare nämnts att han gärna ser 
informationen presenterat i siffror och inte grafer. P3 svarar utifrån vad kandidaterna hade 
kunnat göra annorlunda och menar att:  
 
“/.../ man måste tvinga kandidater att fylla i ett visst antal grejer för annars kan du inte registrera dig och det är lite 
motsägelsefullt för då pallar folk inte ibland att registrera sig för det blir för mycket, men absolut alltså man måste 
kanske tvinga dem att skriva in från och till datum på CV:na eller lägga in ett visst antal tekniska kompetenser”.   
 
P4 poängterar att det hade varit bra om man visste vilket datum informationen kontrollerades i 
systemen och menar att detta skulle öka dennes tillförlitlighet. 
 
P5 framhäver att känslan är central för tillförlitligheten. Det är viktigt för P5, eftersom dennes 
kunskap kring verksamheten är stor, att känslan kring informationen blir bekräftad när denne går 
in i systemet. Att få denna bekräftelse kontinuerligt av att informationen stämmer gentemot 
känslan är det viktigaste för P5 för att uppleva informationen som tillförlitlig.  
 
P1, P3 och P4 söker alla information från andra källor än BSS, dock i olika utsträckningar. P1 
gör det främst när det handlar om att gå in och titta på offentliga uppgifter kring företag, 
omsättning och annat. P1 tycker även att det är en styrka, om man hittar annan information, att 
kunna få ner den strukturerad och kunna koppla den till sitt övriga informationsunderlag. P3 
nämner att det ”googlas” en hel del för att hitta annan information men att denne främst använder 
deras SharePoint portal för att leta bland processer och rutiner. P4 betonar att det händer att 
denne letar information från andra källor. Främst handlar det om när P4 letar efter ett 
naturskyddsområde, i många fall är det flera som heter likadant men som visar olika gränser och 
då står det ingen förklaring till vilken som är rätt. P4 har då möjlighet att gå till den enheten som 
arbetar med detta och fråga vilken denne ska använda.  
 
P2 och P5 är de enda som upplever att all information för deras beslut finns tillgängligt i 
organisationens BSS. P2 säger:  
 
“Alltså det finns ju flera system som sagt, där RAR ofta är grunden och så går det över i DUR där det går att hämta 
information av olika slag mer detaljerat, man kan också gå in på individ och titta, hur många som sitter i ärendet, 
mellan vilka klockslag och vilken dag /.../ jag tror att de är rätt bra faktiskt, jag tror vi har vad vi behöver och 
kanske lite till”. 
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Den sista frågan vi ställde under denna kategori var en ja-och-nej-fråga där vi gärna såg att 
intervjuobjekten utvecklade svaren något efter att de tagit ställning till frågan. Frågan löd: Anser 
du att rätt personer har tillgång till rätt information inom organisationen? 
 
På denna fråga var samtliga av våra intervjuobjekt eniga, de anser alla att rätt personer har 
tillgång till rätt information. Deras utveckling av detta svar skiljde sig dock lite åt. P1 förklarar 
att det är en stor redundans i informationen på grund av den stora informationsmängden som 
finns i organisationen och understryker att: 
 
“Man säger ju det i olika studier att uppemot en 80 % av tiden lägger man på att leta efter information, så det är 
egentligen väldigt lite tid man använder till att faktiskt exekvera och använda den här informationen till något 
vettigt” P1.   
 
P2 poängterar att de har noggrann hantering av behörigheter vilket innebär att det generellt sätt 
är så att rätt personer har tillgång till rätt information. Detta gör att även om det finns många 
typregister som alla kan gå in och titta i så kan de inte göra någonting med informationen. P3 
anser att de är rätt duktiga på detta i form av att deras system är öppet för alla. P3 betonar att 
även om det är vissa rapporter som inte alla kan komma åt så är det ändå ingenting som de är 
intresserade av heller. P4 anser också att detta stämmer i form av att alla har tillgång till all 
information inom organisationen. P4 menar att det förmodligen är krångligare att begränsa 
tillgången än vad det är att bara ge alla tillgång till allt. P5 framhäver att det finns väldigt 
komplexa restriktioner för vem som har tillgång till vilken information. Vidare poängterar P5 att 
ansvarshierarkin har ett starkt samband med informationen och säger: “Det är otroligt viktigt att 
det som jag ansvarar för också är det jag ser /.../ Likväl som min chef måste se det som jag 
ansvarar för och de andra delarna som han ansvarar för”.  

4.3 Beslutsfattaren 

Kraven på användning av BSS på de olika intervjuobjekten var liknande där alla utom P4 
svarade att det inte fanns några direkta krav på dem att använda systemen men att de måste vara 
uppdaterade och veta vad som händer, vilket indirekt betyder att de är tvungna att använda det. 
P4 var den enda med direkta krav på sig att använda det för att kunna få igenom ett beslut. P4 
säger: “Jag måste använda det för att kunna fatta ett beslut, för att motivera mitt beslut så 
använder jag mig av fakta som jag fått från systemen”. P4 menar alltså att denne inte kan få 
igenom ett beslut utan att använda BSS medan de andra intervjuobjekten känner att det indirekt 
finns ett krav på att de ska vara uppdaterade på situationen. Däremot finns det inte ett uttalat krav 
på att de alltid måste basera sina beslut på informationen som finns i systemen. 
 
Under faktorer som påverkar beslutsfattandet fick intervjuobjekten svara på en skala från 1 till 4 
på hur olika faktorer påverkar dem vid beslutsfattande. Skalan delades upp enligt följande: 
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1 - Ingenting 
2 - Lite  
3 - Mycket 
4 - Väldigt mycket 
 
Tabell 4.4 - Faktorer som påverkar beslut 
 

Faktorer/Intervjuobjekt	   P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   Snitt	  

Personliga	   2	   2	   2	   2	   3	   2.2	  
	  

Ekonomiska	   4	   1	   4	   3	   4	   3.2	  
	  

Omgivningen	   3	   4	   3	   2	   3	   3	  
	  

Organisatoriska	   3	   3	   2	   2	   3	   2.6	  
	  

Informationen	   4	   3	   3	   4	   3	   3.4	  
	  

 
För faktorerna som påverkar beslutfattandet svarade intervjuobjekten i många fall liknande. På 
frågan om hur personliga faktorer spelar in svarade samtliga intervjuobjekt förutom P5 en 2:a. P5 
ansåg denna faktor spela in lite mer och gav den en 3:a. De flesta intervjuobjekten anser alltså att 
det har en liten betydelse men att det ändå finns där och kan påverka beslutsfattandet. “Det finns 
givetvis, man är ju människa /.../” P3. 
 
Under de ekonomiska faktorerna ansåg P1, P3 och P5 att de har mycket stor betydelse vid 
beslutsfattande och P4 ansåg även att det är en viktig faktor. P2 var däremot helt på andra sidan 
och ansåg inte alls att de faktorerna har någon betydelse för sitt beslutsfattande. “Jag bryr mig 
inte om det. Vi är en anslagsmyndighet och vi har en ram och den ska vi hålla oss inom, men det 
är inte primärt min uppgift att vi håller oss där”. P2  
 
Omgivningen var även en faktor som intervjuobjekten hade delade meningar om. Endast P2 
ansåg att den spelar in väldigt mycket medan P1, P3 och P5 tycker att det har stor betydelse. P4 
ligger på andra sidan av skalan och anser den ha liten betydelse för sitt beslutsfattande. 
 
De organisatoriska faktorerna var P1, P2 och P5 helt ense om och gav en 3:a medan både P3 och 
P4 ansåg det vara en 2:a, alltså av liten betydelse för beslutsfattande. Dessa faktorer var de som 
intervjuobjekten ansåg ha näst minst påverkan, strax efter de personliga faktorerna. 
 
Den sista faktorn var informationen, det var den som i snitt ansågs påverka mest vid 
beslutsfattande. Både P1 och P4 gav informationen 4:a och ansåg alltså att den påverkar väldigt 
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mycket. P2, P3 och P5 var inne på samma spår och de tyckte att den har stor påverkan. Trots att 
det påverkar mycket säger P3 “Alltså det roliga är att när man inte får fram den informationen 
man behöver så får man ju fatta beslutet ändå”.  

4.4 Kritiskt tänkande 

Kritiskt tänkande är något samtliga av våra intervjuobjekt är medvetna om och de ifrågasätter 
informationen på ett eller annat sätt. P1 förklarar: “Som det här exemplet om tjänstekostnader 
som vi tittade på när man då ser att det sticker ut /.../ Då vill man kunna gå ner på detaljerna 
och titta och se”. P3 och P4 resonerar likadant, då de också ställer sig kritiska och ifrågasättande 
till informationen. Detta görs främst när det finns anledning att tro att någon del av den 
presenterade informationen inte är korrekt, är avsevärt utstickande eller motsägande mot vad 
som visas någon annanstans. P5 resonerar kring ifall informationen stämmer överens med ens 
egen uppfattning och säger: 
       
“/.../ det är just den här känslan som man har, man tycker att detta borde inte riktigt stämma utan det borde vara 
mer lönsamhet i detta projekt och varför kostar det här så mycket pengar eller varför är det så låg 
medarbetarnöjdhet i en grupp”. 
 
P2 har en annan syn på det kritiska tänkandet och förklarar: “Viss information är jag kritisk till 
och ifrågasätter, men det är inte att den skulle vara fel utan att den inte är relevant för oss”. P2 
förtydligar med ett exempel när de ska ta fram prognoser, vilket P2 anser vara fullständigt 
irrelevant och onödigt arbete eftersom de aldrig stämmer och därför ifrågasätter P2 meningen 
med dessa. 
 
För att få klarhet i hur våra intervjuobjekt tog sig vidare från en situation då de ifrågasatte 
informationen frågade vi följande underfråga: Vad gör du då? 
 
Samtliga utom P2 ger överensstämmande svar, då de så gott de kan försöker få klarhet i 
situationen genom att hämta information från andra källor. P1 och P5 är väldigt mån om att 
kunna “gräva” nedåt i informationslagren för att kontrollera trovärdigheten, men om inte det går 
gäller det att kontrollera mot externa källor. P3 säger att det i de flesta fallen rör sig om att ringa 
upp och dubbelkolla information ifall den stämmer rörande en kandidat. P4 agerar liknande 
genom att dubbelkolla med kollegor, och i vissa fall mot andra system. Däremot när P2 
ifrågasätter informationen så går denne i de allra flesta fall vidare genom att filtrera bort 
information som är irrelevant för beslutet. Detta gör P2 inte för att informationen är fel utan för 
denne anser att den är irrelevant för ändamålet. 
 
Gällande ansvaret för informationen i systemen som våra intervjuobjekt arbetar i har samtliga en 
relativt klar bild över hur det ser ut förutom P5 som inte har någon uppfattning kring detta. P1 
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ger ett tydligt svar “Ja, alltså där finns ju utpekade ansvariga för de olika delarna. Både 
gällande innehållet och strukturen som sådan”. P4 ger ett liknande svar “Vi har en samordnare 
för GIS. Om man har frågor eller något verkar fel så hör man av sig till henne, så kontrollerar 
hon det”. Ansvarsfördelningen i P1, P4 och P5:s system och informationen i dessa är betydligt 
mer centralt styrt än hur P2 och P3 upplever det. P2 förklarar att det är många som ansvarar 
eftersom de har många funktioner och enheter. P3 säger att denne inte har stenkoll på 
ansvarsfördelningen men nämner att det finns områdesansvariga i systemet som ska se över 
processer och att informationen är rätt placerad.  
 
Vi lät även intervjuobjekten resonera kring huruvida ansvarsfördelningen kan påverka 
tillförlitligheten. Samtliga förutom P2 och P5 var eniga om att ansvar är relaterat till 
tillförlitligheten till informationen. P1 förklarar att ifall det finns kännedom om att det är en 
slarvig person som ansvarar, blir tillförlitligheten lidande. P3 resonerar kring att en god 
företagskultur är ett måste och att det är en förutsättning att medarbetarna litar på varandra och 
inte medvetet saboterar informationen. Däremot om det inte går att lita på varandra, leder det till 
att de ansvariga ifrågasätts i högre grad. P4 menar att dennes tillförlitlighet ökar eftersom det är 
någon inom organisationen som ansvarar för informationen och inte någon utomstående konsult. 
P2 svarar däremot mot strömmen och att dennes tillförlitlighet är oberörd eftersom 
informationsunderlaget är rätt så “basic”. P5 förklarar också att dennes tillförlitlighet inte 
påverkas eftersom denne ändå inte har riktig kunskap om ansvarsfördelningen. 
 
På nästkommande fråga i vår intervjuguide: Hur fungerar informationshanteringen i BSS? hade 
intervjuobjekten varierande insikt om hur hanteringen fungerade och vem som hade respektive 
befogenheter. 
 
P1 svarar att det är behörighetsmekanismer som sätts upp från företag till företag, så dessa blir 
högst individuellt uppsatta. P1:s företag har olika behörighetsgrader och alla kan inte utföra alla 
sorters uppgifter, men de flesta kan komma åt och titta på informationen. P2 förklarar att de har 
anställda som tar emot ärenden, och det är de som lägger in informationen i systemen. Sedan har 
de granskare som kontrollerar informationen och rättar till där det behövs. P3 säger att de också 
har olika befogenheter i deras system som begränsar åtkomst i vissa delar. Dock kan P3 gå in och 
ändra någon annans inmatade information på samma behörighetsnivå. Även P4 svarar att de har 
olika behörighetsnivåer där ansvariga tillåts i olika utsträckning att gå in och lägga till, ändra och 
ta bort information. P4 kan även själv utföra dessa uppgifter, men bara upp till en viss nivå. P5 
förklarar att denne själv inte kan gå in och ändra någonting i systemen och att allting är strängt 
styrt med olika behörighetsnivåer. 
 
För att koppla frågan mot tillförlitligheten till informationen frågade vi huruvida tillförlitligheten 
påverkas av rådande informationshantering inom organisationen.  
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P1 svarar i enlighet med vad denne svarat innan, nämligen att det är avgörande för 
tillförlitligheten om användaren kan “gräva” i informationen för att hitta en trovärdig förankring 
till hanteringen av informationen. Det är också avgörande för tillförlitligheten att det går att lita 
på personerna som hanterar informationen. P1 klargör: “Sen tror jag att om du har möjlighet att 
modifiera saker och ting är du nog mer benägen att ha mer tilltro till den än när det bara 
presenterar resultat”. P2 anser också att tillförlitligheten kan påverkas av informations-
hanteringen. Denne säger att ifall de som hanterar inmatningen av informationen slarvar, med till 
exempel stavfel, blir resten av informationen mindre trovärdig. För att reda ut detta förklarar P2 
“/.../ när jag ser att något är fullständigt åt kepp fel, så går jag in och kollar vem som har 
granskat den och lägger en notis om att titta på den anmälan”. P3 är också inne på samma spår 
som tidigare resonemang med en stark och bra företagskultur där medarbetarna litar på varandra, 
vilket leder till att dennes tillförlitlighet ökar. P4 förklarar kort “Jag vet hur rutinerna ser ut för 
det och det kvalitetssäkras väldigt noggrant. Så det litar jag på att det stämmer”. P4:as 
tillförlitlighet till informationshanteringen är således hög. P5 tror att hanteringen är starkt 
kopplad till tillförlitlighet och förklarar: “Det är jätteviktigt att jag känner de som är och styr i 
rapporterna och att de vet vad de gör”. 
 
Då vi frågade efter om våra intervjuobjekt kunde ge något exempel på sätt hur de kan öka 
tillförlitligheten till informationen svarade de följande: 
 
P1 tycker att det är viktigt att ha gemensamma referenspunkter, så att informationen kopplas och 
tolkas på ett enhetligt sätt inom organisationen. Vidare förklarar P1 att det är viktigt att hålla 
informationen under kontroll och att den följer en tydlig struktur. P2 säger “Alltså̊, att jag säger 
att det är förvånansvärt mycket som är fel så är det inte så mycket så att det direkt påverkar 
utfallet”. P2 menar i detta fall att även om det blir fel ibland, så blir informationen i deras fall 
ofta så pass utredd och undersökt på vägen att den till slut är så pass förfinad att den kan klassas 
som korrekt. Vidare förklarar P2 att det givetvis går att eliminera tidiga fel genom att vara extra 
noggrann vid informationsinmatningen, och då kommer vidare kontroller inte att behövas i 
någon större utsträckning. Både P3 och P4 svarar att det är viktigt med uppdaterad information i 
systemen för att öka tillförlitligheten. P4 poängterar att denne gärna ser att informationen 
datumstämplas när den kontrolleras. P5 förklarar att dennes tillförlitlighet höjs av hög 
kännedomen kring processägandet samt hög kompetensnivå på användarna av systemen. 
Sista frågan vi ställde till våra intervjuobjekt var: Hur anser du att tillförlitligheten till 
informationen i BSS kan påverka statiska beslut? 
 
P1 svarar “Jag tror att många beslut ändå är väldigt influerade utav andra faktorer. Man går 
väldigt mycket på magkänsla och sådant där fortfarande”. Vidare förklarar P1 att även om all 
information finns, så saknas ofta helhetsbilden. Detta gör att andra faktorer spelar in, som 
tenderar att påverka beslutet. P2 förklarar att tillförlitligheten inte påverkar beslutet speciellt 
mycket eftersom informationen är så pass enkel att den inte ifrågasätts. P3 resonerar kring 
tidsbristen och förklarar att om tillförlitlighet till informationen är hög och tidspress råder, blir 
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det naturligtvis ett beslut utifrån informationen, men kvaliteten på beslutet blir lidande. P4 säger: 
“Om tillförlitligheten var lägre skulle jag nog fundera mer på mina beslut. Resonera mer och 
kanske ta in fler källor”. P4 förklarar att kvaliteten på beslutet blir sämre ifall tillförlitligheten är 
lägre och tar sitt resonemang vidare genom att påpeka: “Dom som påverkas av ens beslut vet ju 
inte vad jag har som bakgrund när jag fattar beslut, de vet ju inte hur tillförlitlig den 
informationen är”. P5 blir mycket frustrerad när inte informationen är tillförlitlig eftersom det är 
mycket tidskrävande att säkerställa informationen på annat sätt. Vidare kopplar P5 resonemanget 
till effektivitet och förklarar att ju mer tillförlitlig informationen är desto snabbare går det att 
genomföra beslutet och kommunicera ut det till berörda parter. 

4.5 Sammanställning av empiri 

För att bilda oss en bättre uppfattning kring de viktigaste aspekterna som den empiriska studien 
belyste har vi valt att sammanställa de mest relevanta svaren från respektive intervjuobjekt. Detta 
har vi gjort för att lättare kunna få en klarhet i vad intervjuobjekten har sagt och vad som skiljer 
dem åt i respektive svar. Det var också ett sätt för oss att stödja diskussionsdelen i uppsatsen, 
samt ett ytterligare stöd för att besvara vår forskningsfråga. För att tillgodose detta utformades 
tabell 4.5 som ger en överblick över respektive intervjuobjekts viktigaste uttalande i faktorerna 
BSS, informationsunderlag, beslutsfattaren och kritiskt tänkande. 
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Tabell 4.5 - Överblick över intervjuobjektens viktigaste uttalanden 

Faktorer/	  
Intervjuobjekt	  

P1	   P2	   P3	   P4	   P5	  

Beslutsstödsystem	   Viktigt	  att	  kunna	  
få	  informationen	  
presenterad	  i	  
detaljeringsgrad.	  
	  

Missvisande	  
information	  för	  
att	  skalor	  på	  
staplar	  och	  
grafer	  varierar.	  	  

Mer	  grafik	  hade	  
gjort	  det	  lättare.	  

Datorskrift	  med	  
jättetråkig	  
layout.	  Bättre	  
med	  grafik.	  

Snygga	  rapport-‐
er	  ger	  en	  känsla	  
av	  tillförlitlig-‐
het.	  

Informations-‐
underlag	  

80	  %	  av	  tiden	  
läggs	  på	  att	  leta	  
efter	  informa-‐
tion.	  
	  
Ett	  problem	  är	  
att	  information	  
sprids	  på	  många	  
ställen.	  

Samma	  
information	  
presenterad	  på	  
olika	  sätt.	  
	  
Noggrann	  
hantering	  av	  
behörigheter	  är	  
viktigt.	  

Det	  ”googlas”	  en	  
del	  för	  att	  hitta	  
annan	  informa-‐
tion.	  
	  
Måste	  kolla	  
igenom	  
informationen	  
för	  hand	  för	  att	  
vara	  helt	  säker.	  

Kan	  inte	  
utesluta	  att	  viss	  
information	  
måste	  dubbel-‐
kollas.	  
	  
Vill	  ha	  datum	  
när	  information	  
kontrolleras.	  

Informationen	  
stämmer	  oftast	  
mot	  de	  förvänt-‐
ningar	  som	  
finns,	  annars	  är	  
det	  uppenbart.	  

Beslutsfattaren	   Indirekta	  krav	  på	  
att	  använda	  
systemet	  för	  att	  
få	  viss	  
information.	  

Har	  en	  skyldighet	  
att	  hålla	  sig	  
uppdaterad.	  
	  
	  
	  

Oavsett	  
information	  
måste	  beslut	  
fattas.	  
	  
	  

Krav	  på	  
användning	  av	  
BSS	  för	  att	  
motivera	  beslut.	  

Krav	  på	  
användning	  av	  
BSS	  finns	  inte,	  
men	  det	  finns	  
ingen	  annan	  väg	  
att	  gå.	  

Kritiskt	  tänkande	   Viktigt	  med	  
gemensamma	  
referenspunkter	  
för	  att	  undvika	  
onödigt	  arbete.	  
	  
Spårbarheten	  är	  
viktig	  för	  att	  
garantera	  att	  
informationen	  är	  
hanterad	  på	  rätt	  
sätt.	  

Bryr	  sig	  inte	  om	  
prognoser	  i	  
organisationen	  
eftersom	  de	  
aldrig	  stämmer.	  
	  
Förvånansvärt	  
ofta	  blir	  
informationen	  
fel.	  

Kandidater	  har	  
subjektiva	  
uppskattningar	  
om	  sig	  själva.	  
	  
Måste	  ha	  en	  
företagskultur	  
där	  man	  lita	  på	  
att	  de	  andra	  gör	  
rätt.	  

Ifrågasätter	  
information	  
som	  ser	  felaktig	  
ut.	  
	  
Kan	  själv	  skapa	  
information	  i	  
systemet.	  
	  
Dålig	  
tillförlitlighet	  
kan	  göra	  beslut	  
osäkra.	  

Har	  en	  känsla	  
för	  om	  saker	  är	  
rätt.	  
	  
De	  som	  
hanterar	  
informationen	  
måste	  veta	  vad	  
de	  gör.	  
	  
Se	  till	  att	  rätt	  
kompetens	  finns	  
genom	  
utbildning.	  



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 40 

5. Analys och Diskussion 

Diskussionens avsikt är att analysera empirin i förhållande till de teorier som behandlades i 
litteraturgenomgången samt i förhållande till tabell 2.1 i vårt teoretiska ramverk. Empirin ställdes 
således i förhållande till de nyckelfrågor och aspekter som framställdes enligt denna tabell samt 
mot den litteratur som är relevant under respektive faktorer. Diskussionen är precis som de 
empiriska studierna indelad i de fyra faktorerna beslutsstödssystem, informationsunderlag, 
beslutsfattaren och kritiskt tänkande. Aspekterna i tabell 2.1 utgör även underrubriker till de 
identifierade faktorerna i diskussionen nedan. 

5.1 Beslutsstödssystem 

5.1.1 Användning 

Precis som Turban et al. (2011) skriver så ser BSS ut och fungerar på helt olika sätt, vilket visade 
sig i studien där det skilde sig mellan de olika systemen som används och i variationen av 
intervjuobjektens erfarenheter i BSS. Dessa skillnader tror vi kan ha stor betydelse för de olika 
uppfattningarna som intervjuobjekten hade på de faktorer som ligger till grund för det teoretiska 
ramverket som var framtaget till vår studie.  
 
Empirin visar på att BSS till stor del stödjer processen som utförs vid beslutsfattande. Samtliga 
intervjuobjekt var överens om att informationsinsamling och analys/val av alternativ stöds av 
BSS, ett fåtal har även stöd för sista delen i beslutsprocessen, verkställandet. Detta är inte helt i 
linje med hur Turban et al. (2011) beskriver hur den statiska beslutsfattningen går till, där stöd i 
alla stegen i beslutsprocessen är uppenbara och beslutet bör vara självklart med BSS som stöd.  
 
Samtliga intervjuobjekt använder sig av sina respektive BSS mer eller mindre varje dag. Vissa 
dagligen för att ta beslut andra för att hålla sig uppdaterade inom sina områden. Systemen 
används alltså i mycket större utsträckning än att bara öppna det precis när ett beslut ska fattas 
och sedan direkt stänga ner det när beslutet är klart. Vår uppfattning är således att besluts-
processen skulle kunna utvecklas med fler faser såsom planering och uppföljning även för 
statiska beslut för att få en mer korrekt helhetsbild.  

5.1.2 Visualisering 

De olika BSS som intervjuobjekten har svarat efter skiljer sig stort i många aspekter och varierar 
i allt från användarnas involveringsgrad till vilken typ av information som finns samt hur den 
presenteras. Dessa olikheter visar på hur tillförlitligheten ändras och de flesta var överens om att 
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grafik och tilltalande gränssnitt var av största vikt, förutom det äldsta intervjuobjektet som själv 
ansåg sig vara fyrkantig och tyckte att informationen bara bör presenteras direkt som den är utan 
krångligheter. Intervjuobjektens synpunkter stämmer alltså överens med vad Demarest (2006) 
skriver om att informationen ska presenteras på ett tilltalande men samtidigt lättöverskådligt sätt. 
Dock får inte alla intervjuobjekt informationen presenterad exakt såsom de önskar och 
möjligheterna att påverka detta är väldigt begränsat. Vi tror därför att tillförlitligheten kan öka 
om systemen inte generaliseras för alla användare utan i stället ger användaren möjligheter att 
anpassa gränssnittet och göra det mer personligt.  

5.2 Informationsunderlag 

5.2.1 Informationskvalitet 

Empirin visar på stora variationer hos intervjuobjektens respektive erfarenheter avseende 
informationsunderlaget i BSS. Det var endast en som uttryckte någon erfarenhet som enbart var 
positivt. Detta var dock väntat och faktiskt något som överensstämmer med litteraturen där 
Power (2008) betonar att informationen som finns tillgänglig i ett BSS skiljer sig helt från 
avdelning, verksamhet och bransch. Vi ser följaktligen ett samband mellan att informationen i 
BSS varierar och att erfarenheterna till information upplevs som både positiva och negativa.  
 
Avseende den upplevda informationskvaliteten var majoriteten av intervjuobjekten överens om 
en genomgående god kvalitet trots att det framkom negativa synpunkter kring detta. En synpunkt 
var att informationen i många fall behöver dubbelkollas eller analyseras vidare på en mer 
djupgående nivå. En annan synpunkt är att kvaliteten är bra men det presenteras konstigt vilket 
sänker tillförlitligheten till informationen. Teorin visar på att beslutsfattare inte bara behöver ha 
hög informationskvalitet för att fatta rätt beslut utan även vara medvetna om vad informations-
kvalitet innebär (Lee et al., 2002). Hög informationskvalitet upplevde de flesta men 
medvetenheten om vad det innebär var svårare att säkerställa då informationen skiljde sig åt 
beroende på vilket BSS det gällde. Vi tolkade svaren som att en hög upplevd informations-
kvalitet även betyder att det finns en förståelse för vad informationskvaliteten innebär i 
respektive organisation. 
 
Vi undersökte även huruvida intervjuobjekten hade någon uppfattning om hur ofta informationen 
kontrolleras. Flertalet hade viss kännedom om hur det kontrolleras och kunde svara att det 
kontrollerades på flera håll dock inte hur ofta. Där var det endast en som hade ett helt säkert svar. 
Salaün & Flores (2001) betonade att det är viktigt att utbytet av information sker genom en 
pålitlig källa. Det framkom i empirin att detta hade betydelse för intervjuobjektens tillförlitlighet, 
huruvida de ansåg att den som ansvarar för informationen också är en pålitlig person. En ansåg 
att tillförlitligheten ökar om möjligheten att själv kunna modifiera informationen finns. Vi tror att 
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det krävs en viss kunskap om när information kontrolleras för att kunna påstå att tillförlitligheten 
är hög. 
 
Vidare betonade teorin att information kan ses som en livscykel som måste tas till vara på, där 
det sista steget i livscykeln är att informationen kastas då den inte längre fyller någon mening 
(McGilvray, 2008). Empirin visade att det endast var en som hade ett konkret sätt att hantera 
föråldrad information på vilket dock beror på att informationshanteringen i dennes organisation 
är strängt styrda av lagar. Två av intervjuobjekten hade ingen uppfattning alls om detta medan en 
annan menar att det förekommer ibland och att man då sätter ett bäst-före-datum på 
informationen. Vi tolkar detta som att majoriteten har tillgång till en hel del föråldrad 
information i respektive BSS. 
 
Intervjuobjekten statuerade ett antal exempel på vad de hade för krav för att de skulle uppleva 
informationen som tillförlitlig. Svaren varierade beroende på vilket BSS det handlade om men de 
flesta var överens om att skalbarhet är viktigt, det vill säga att kunna gå ner och titta på djupet. 
Det framkom även i teorin att tillgängligheten till informationen är ett kriterium för bra 
informationskvalitet där Salaün & Flores (2001) påpekar att detta är av största vikt, framförallt 
att all information som är relevant finns tillgänglig. Datumstämpling och uppfattningen av 
information var också något som framhävdes som viktigt för tillförlitligheten. Vi ser följaktligen 
att enskilda krav för att uppleva informationen som tillförlitlig varierar stort beroende på vilket 
BSS det handlar om samt vilken uppfattning beslutfattaren har till informationen.  

5.2.2 Informationskällor 

Majoriteten av intervjuobjekten söker efter information från andra källor än BSS för att stödja 
sina beslut. Ofta handlar det om sökmotorer såsom Google eller andra interna system inom 
organisationen. Detta görs ofta när det behöver kompletteras med ytterligare information snarare 
än att det skulle vara något direkt fel på informationen.   
 
Samtliga intervjuobjekt var eniga om att rätt personer har tillgång till rätt information i 
organisationen. Dock skiljde det sig en del i svaren hos respektive intervjuobjekt där vissa var 
eniga om att alla har tillgång till rätt information i form av att alla har tillgång till allt. 
Intervjuobjekten är även till viss del oense då en menar att det förmodligen är krångligare att 
begränsa tillgången än vad det är att bara ge alla tillgång till allt. En annan menar att det är 
otroligt viktigt med behörigheter och att inte någon har tillgång till information utanför 
ansvarsområdet. Vi märkte dock tendenser att fastän intervjuobjekten ansåg att rätt personer har 
tillgång till rätt information, så tvekade en del på om det verkligen var bra att alla har tillgång till 
allt. 
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5.3 Beslutsfattaren 

5.3.1 Påverkan 

Den faktor som ansågs påverka intervjuobjekten mest vid beslutsfattande var just informationen, 
dess tillgänglighet samt relevans. Det framkom även att oavsett informationen så måste dock 
beslut ofta fattas i vilket fall som. Detta tror vi kan leda till en hel del felaktiga och tvetydliga 
beslut. 
 
De ekonomiska faktorerna ansågs i snitt inte vara viktigast, detta berodde på att en av de 
tillfrågade helt bortsåg från denna faktor medan de andra ansåg den vara av stor vikt. Detta tror 
vi dock kan ha sin förklaring i form av att denne jobbar inom offentlig sektor där fokus på 
vinstresultat inte är lika stort som i privat sektor. 
 
Intressant är att de personliga faktorerna var de som ansågs påverka minst trots det som Marakas 
(2003) tar upp om att beslutsfattare ofta blandar in sina egna känslor. En bra eller dålig dag kan 
ha stor betydelse för hur ett beslut tas samt hur beslutsprocessen ser ut. Antingen ansåg inte 
intervjuobjekten att det påverkar dem i någon större utsträckning eller så är de bara inte 
medvetna om det. Vi tror att det är en faktor som många inte vill erkänna att de påverkas av. 

5.3.2 Påtryckningar 

De uttalade kraven på att använda BSS på de olika arbetsplatserna var förvånansvärt låga och 
endast en av de tillfrågade hade direkta krav på att använda sig av det för att få igenom sina 
beslut. Detta för att motiveringen till beslutet ska grundas i just den informationen som finns 
tillgänglig i BSS och där framkom det även att det är viktigt att tillförlitligheten till 
informationen är hög annars medför besluten stor osäkerhet.  
 
De övriga hade dock indirekta krav på att använda det men skulle kunna fatta beslut utan att ens 
ha tittat i systemen om de hade ansett sig ha en tillräckligt bra uppfattning av situationen. Detta 
uteblivna krav anser vi vara väldigt märkligt då företag lägger ner stora mängder pengar på just 
BSS och sen inte sätter upp tydliga riktlinjer för att det ska användas. I stället ges personalen fria 
tyglar, även ifall de mer eller mindre måste använda sig av det. Avsaknaden av detta krav skapar 
funderingar kring hur andra krav på systemen fungerar, speciellt de som inte är på användaren 
utan på de som är ansvariga för systemet och informationen.  
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5.4 Kritiskt tänkande 

5.4.1 Informationstolkning 

Empirin påvisar att våra intervjuobjekt till viss grad anammar ett kritiskt tänkande, dock är det 
ingenting som de arbetar med strukturerat. Ingen av dem hade ett specifikt tillvägagångssätt eller 
fas i beslutsprocessen där kritisk granskning utfördes, utan detta var något som gjordes 
sporadiskt vid tillfällen då det uppkom tveksamheter, till exempel när ett tal var misstänksamt 
avskiljande. Det är alltså med andra ord väldigt svårt för individer att finna en klar gräns där en 
kritisk inställning bör anammas eller inte, vilket är precis i enighet med vad Thurén (2005) 
menar. Vidare har Thurén (2005) upprättat tre tumregler (kapitel 2.6) som bör appliceras i alla 
situationer där beslutsfattaren samlar information. Vår studie påvisar dock att detta inte följs då 
ingen av våra intervjuobjekt följde denna jargong vid beslutsfattande. De reagerade enbart när 
deras egen uppfattning kring informationen inte överensstämmer med informationen som visas i 
BSS. Eftersom intervjuobjekten inte medvetet granskar informationen som de får presenterad 
menar Björnsson (2009) att deras informationsunderlag inte kan förklaras som tillförlitligt. 
Thurén (2005) berör även aspekterna av att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan vilken 
information som är relevant och vilken som bör förkastas, men att en kritisk inställning till 
informationen underlättar problemet. Utfallet av den empiriska studien visar att det kritiska 
tänkandet är relativt lågt då majoriteten upplever en hög tillförlitlighet, detta trots att de sällan 
ifrågasätter informationen. Vi tror att det finns ett samband mellan hög tillförlitlighet och ett lågt 
kritiskt tänkande. Detta eftersom de som uppfattar informationen som tillförlitlig inte ifrågasätter 
informationen lika ofta. 
 
I situationer där våra intervjuobjekt väl ställde sig kritiska till informationen agerade majoriteten 
på liknande sätt. De var överens om att vid kritisk granskning måste beslutsfattaren analysera på 
djupet, det vill säga att gå ner i informationslagren för att finna klarhet. Det var enbart det äldsta 
intervjuobjektet som i stället för att gå ner på djupet och analysera, valde att filtrera bort 
information. Detta gjordes inte för att informationen ansågs som fel utan snarare som irrelevant. 
Detta tyckte vi var ett väldigt intressant och annorlunda beteende jämfört med hur de andra 
agerar, men det kan förklaras med att informationen som detta intervjuobjekt behandlar är 
väldigt enkel och där en avvikelse här eller där inte skulle kunna förvränga helhetsbilden. 

5.4.2 Informationshantering 

Det rådde en hel del tvivelaktigheter när det kommer till informationsansvaret i de system som 
våra intervjuobjekt använder där majoriteten hade en svag uppfattning om hur ansvars-
fördelningen ser ut. Det framgick att det är betydligt mer organisationsstyrt än individstyrt, det 
vill säga att om organisationen tydligt kommunicerar ut hur ansvarshanteringen fungerar så blir 
också individen medveten om det. 
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Ett intressant fenomen är dock att även om det generellt sett rådde bristande kunskap kring 
ansvarsfördelningen tyckte majoriteten av intervjuobjekten att tillförlitligheten var påverkad av 
ansvarsfördelningen kring informationen i systemen. Det framgick i empirin att våra 
intervjuobjekt var väldigt mån om att kunna lita på den eller de personer som är ansvariga. Om 
det gick att lita på den eller de informationsansvariga resulterade detta i höjd tillförlitlighet. Det 
var återigen bara det äldsta intervjuobjektet vars tillförlitlighet inte påverkades av ansvaret. Detta 
resonemang tror vi återigen har kopplingar till att denne tyckte att informationen var så pass 
enkel, samt att intervjuobjektet satt högt upp i verksamhetshierarkin och i många fall själv var 
ansvarig när informationen inte stämde. 
 
Samtliga intervjuobjekt hade relativt bra kunskap om hur hanteringen av informationen 
fungerade. Alla klargjorde att de i de flesta fall har flertalet olika behörighetsnivåer i respektive 
system. Vi tror dessa entydiga och klara svar kring hanteringen av informationen grundar sig i att 
samtliga intervjuobjekt oftast arbetar i systemen på daglig basis. Detta kan då innebära att 
användarna automatiskt får kunskap kring vilka behörigheter de har och inte har samt vilka 
förändringar de kan göra i systemen.  
 
Samtliga intervjuobjekt ansåg att tillförlitlighet även är kopplad till informationshanteringen. 
Återigen är majoriteten inne på att de måste kunna lita på dem som har behörighet att lägga till, 
ta bort eller ändra informationen i systemen som de använder. De är överens om att det går att 
lita på de personer som hanterar informationen och därför är tillförlitligheten hög. Ett avvikande 
svar från vårt yngsta intervjuobjekt var att denne i stället starkt litar på organisationen som sådan, 
och att alla gemensamt sköter hanteringen bra eftersom där finns tydlig dokumentation om hur 
informationen ska hanteras och där ändringar i systemet granskas hårt. Detta tydliga 
tillvägagångssätt gjorde att denne fick hög tillförlitlighet kring informationshanteringen. Även 
om svaret skiljer sig från resten tyckte vi att detta svar direkt kan kopplas till tilltro till den eller 
de som hanterar informationen, och därför är i enighet med vad de andra svarat. 

5.4.3 Tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten till informationsunderlaget i BSS framkom flertalet åsikter och 
förslag. Dessa var att det är viktigt att information kopplas och tolkas på ett enhetligt sätt inom 
organisationen, att vara extra noggrann vid inmatningen så det inte blir fel, att informationen är 
uppdaterad samt att det finns en hög kompetensnivå hos användarna av systemet. Alla åsikter 
och förslag var betydelsefulla och vi kom fram till att för att högsta möjliga tillförlitlighet ska 
kunna uppnås bör alla dessa tillgodoses inom organisationen.  
 
Vidare redogör empirin ett antal exempel på hur tillförlitligheten kan påverka det statiska 
beslutsfattandet. Ett av dessa exempel var att om tillförlitligheten är låg skapar det funderingar 
på beslutet vilket gör att det kan behövas tas in ytterligare källor innan beslutet kan tas. Ett annat 
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var att beslut ofta fattas utifrån flera andra faktorer och att magkänslan ofta styr utfallet. Detta 
understryks av teorin kring begränsat rationellt beslutsfattande (kapitel 2.4) där det klargjordes 
att människan inte har möjlighet att uppnå fullständig rationalitet utan påverkas av andra 
faktorer. En annan intressant synpunkt var att desto högre tillförlitligheten är, desto snabbare går 
det att genomföra beslutet.  
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6. Slutsats 

Syftet med vår uppsats var att presentera vad tillförlitligheten till informationsunderlaget i BSS 
kan innebära för statiskt beslutsfattande. Nedan visas de slutsatser vi kommit fram till som ämnar 
besvara vår forskningsfråga: Vad kan tillförlitligheten till informationsunderlaget i 
beslutsstödssystem innebära för statiskt beslutsfattande? 
 
Vi undersökte forskningsfrågan utifrån följande faktorer BSS, informationsunderlag, 
beslutsfattaren och kritiskt tänkande. Det framkom i vår studie att beroende på om 
tillförlitligheten är hög eller låg så påverkar det utfallet av det statiska beslutsfattandet olika. 
Studien påvisar flera aspekter som påverkar tillförlitligheten i respektive riktning och för att 
besvara vår forskningsfråga dras våra slutsatser i förhållande till detta.  
 
Det framkom i studien att låg tillförlitlighet leder till att fler källor behöver tas in för att undvika 
ett osäkert och tvetydigt beslut, vilket gör att det tar längre tid att fatta beslutet. Det framkom 
även att beslutsfattare inte alltid har tid att leta efter ytterligare källor och att beslut ändå måste 
fattas. En slutsats vi kan dra av detta är att det kan leda till att organisationer blir mindre 
effektiva då det tar längre tid att fatta ett beslut baserat på ett tvivelaktigt informationsunderlag 
samt att utfallet av beslutet blir sämre. 
 
För ökad tillförlitlighet till informationsunderlaget i BSS framkom det att BSS inte bör 
generaliseras för alla utan i stället göras mer skalbart och individanpassat. Vi såg även tendenser 
av att ålder spelar in kring visualiseringen av informationen i BSS. Detta i form av att de yngre 
intervjuobjekten i denna studie gärna såg informationen presenterat i grafer och diagram medan 
de äldre hellre ville ha det presenterat i form av siffror. Att göra det mer skalbart och 
individanpassat skulle dock överkomma detta åldersproblem då information i så fall hade kunnat 
presenteras på olika sätt, vilket enligt våra intervjuobjekt skulle leda till ökad tillförlitlighet. 
 
Studien påvisar även betydelsen av att de personer som kontrollerar och ansvarar för 
informationen är pålitliga samt att information kopplas och tolkas på ett enhetligt sätt i 
organisationen för att tillförlitligheten ska vara hög. Vi kan således konstatera att uppbyggnaden 
och den bakomliggande hanteringen av informationen följaktligen är av stor vikt för att 
informationen ska kunna anses som tillförlitlig. 
 
Det framkom att den statiska beslutsprocessen påverkas av låg tillförlitligheten i de fall där 
informationsunderlaget inte räcker till. I dessa fall måste beslutsfattaren gå tillbaka i 
beslutsprocessen till insamling av information. Detta påverkar det statiska beslutsfattandet i form 
av att det återigen tar längre tid att fatta ett beslut.
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Vi kan också konstatera att även ifall informationsunderlaget är av hög kvalitet och det finns en 
hög tillförlitlighet till det så kan den statiska beslutsprocessen ändå komma att påverkas av att 
människan som individ inte har möjlighet att uppnå fullständig rationalitet. Vår studie påvisar att 
faktorer såsom ekonomi, omgivning och organisation begränsar beslutsfattaren vid den statiska 
beslutsprocessen. 
 
Vidare framkom det i vår litteraturgenomgång att en kritisk inställning till informationen ständigt 
bör intas. Vår empiri påvisar dock att detta inte var fallet och att det skulle uppta mycket av 
beslutsfattarnas tid om de ständigt måste granska informationen. Vi drar följaktligen slutsatsen 
att en viss kritisk inställning till informationen bör intas men att tidspressen för statiskt 
beslutsfattande begränsar beslutsfattaren från att ständigt granska informationen kritiskt. Enligt 
intervjuobjekten i denna studie påverkas heller inte den statiska beslutsprocessen negativt av att 
inte ständigt kritisera informationen. 
 
Det har visat sig i vår studie att tid är den mest betydelsefulla aspekten i förhållande till vad 
tillförlitligheten till informationsunderlaget i BSS kan innebära för statiskt beslutsfattande.  
Det framkom att om tillförlitligheten är hög leder detta till att beslut kan fattas snabbare, 
samtidigt som låg tillförlitlighet leder till att det tar längre tid att fatta beslut. Vi kan följaktligen 
även dra slutsatsen att en hög tillförlitlighet bör leda till att organisationer blir effektivare då de 
spenderar mindre tid åt att leta efter ytterligare källor för att fatta ett beslut. 

6.1 Sammanfattande slutsatser 
Hög tillförlitlighet 

• Leder till snabbare beslutsfattande. 
• Beslut kan tas utan tvivelaktigheter. 
• Utfallet av beslutet blir säkrare. 
• Ökar effektiviteten i organisationer. 

 
Låg tillförlitlighet 

• Det tar längre tid att fatta beslut. 
• Större osäkerhet kring utfallet. 
• Ytterligare källor behöver tas in. 
• Minskar effektiviteten i organisationer.
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6.2 Kritisk reflektion 

Vi vill i denna del göra läsare medvetna om ett antal aspekter som kan ha påverkat resultatet i 
denna studie. 
 
Innan intervjuerna utfördes utformades en intervjuguide med ett antal frågor. I skedet när vi 
skulle starta våra intervjuer och intervjuguiden skulle bli godkänd uppstod komplikationer med 
vår handledare och vi blev tilldelade en ny. Detta ledde till att vi aldrig fick intervjuguiden 
godkänd utan var tvungna att genomföra intervjuerna ändå. En del av våra intervjufrågor kan 
därmed vara överflödiga eller bristfälligt formulerade i förhållande till forskningsfrågan. 
 
Då tillförlitligheten till något är ett väldigt subjektivt begrepp hade vår uppsats kunnat styrkas 
med en kompletterande kvantitativ undersökning. Med hjälp av detta hade fler svar kunnat 
analyseras och ett mer vedertaget resultat hade kunnat uppnås. Vi tror dock att de svar vi fick gav 
en god bild av verkligheten men vill ändå understryka att resultaten i undersökningen är baserat 
på fem personers subjektiva åsikter. 
 
I denna studie framkommer det även att en hög tillförlighet leder till ett säkrare och effektivare 
beslutsfattande. Detta förutsätter dock att det finns en kunskap hos beslutsfattaren att själv kunna 
bedöma huruvida informationskvaliteten är bra eller dålig för dennes organisation. Självfallet 
kan det vara som så att en person har hög tillförlitlighet till information som är helt fel vilket kan 
resultera i oönskade konsekvenser. Vi vill därför göra läsare medvetna om att låg tillförlitlighet 
kan vara bättre i de fall där informationen är dålig, detta för att beslutet inte ska fattas på 
felaktiga grunder. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjumail 
Hej! 
 
Vi är tre studenter från Lunds Universitet som skriver vår kandidatuppsats i Informatik med fokus på 
beslutsstödssystem och beslutsfattare. Syftet med studien är att ta reda på hur beslutsstödssystem påverkar 
beslutsfattare när det gäller att fatta beslut i organisationer. Vi hade tänkt undersöka hur tillförlitligheten till 
informationsunderlaget kan påverka det statiska beslutsfattandet samt se lite vad ni har för uppfattning kring 
informationen som presenteras. 
 
Vi undrar därför om ni har möjlighet att ställa upp på en intervju för att ge oss stöd i vår datainsamling. Era svar är 
mycket värdefulla för oss och ni får självklart en kopia av vår färdiga uppsats om det är av intresse för er. Era svar 
behandlas helt efter önskemål om det är något som kan behöva uteslutas från det ni sagt. Intervjuprotokollet är i 
dagsläget inte helt klart men några av de frågor vi är intresserade av är bland annat: vilka beslutsstödssystem du 
använder dig av, hur länge du har använt beslutsstödssystem, hur informationskvaliteten upplevs, om 
informationsunderlaget ifrågasätts m.m. 
 
Det som krävs av er är att ni ska använda eller har i tidigare jobb använt er av någon form av beslutsstödssystem. 
Med det menas ett datoriserat system som på något sätt tillhandahåller information i syfte att stödja beslut i 
organisationen. 
 
Vi hade tänkt genomföra intervjuerna i slutet på v 14 alternativt början på v 15 men kan givetvis anpassa oss något 
efter när ni har möjlighet att ta emot oss! Intervjun tar max en timme. (Ett färdigt intervjuprotokoll skickas någon 
dag före intervjun.) 
 
Vi ser fram emot att höra från er och skulle uppskatta om ni har möjlighet att ställa upp på en intervju! 
 
Har du några frågor eller kommentarer är du välkommen att maila oss på: 
christoffer.johansson87@gmail.com 
 
Mvh 
Christoffer Johansson 
Erik Tengstam 
Gustav Lindvall 
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7.2 Intervjuguide 
Bakgrund 
 
Ålder, Utbildning, Roll 
 
Beslutsstödssystem 
 
1.  Hur länge har du använt dig av BSS? 
 
2. Vilka BSS har du använt dig av? 
 
3. Hur ofta använder du BSS till statiska beslut? 

Dagligen   Några gånger i veckan          Några gånger i månaden 
  

4. Vilka delar av din beslutsprocess stöds av BSS?  
Informationsinsamling         Val mellan alternativ        Verkställande 

 
5. Hur presenteras informationen i BSS? 

5.1 Hur påverkas din tillförlitlighet till informationen av detta? 
 
Informationsunderlag 
 
6. Vad har du för erfarenheter av informationen i BSS? positivt / negativt  
 
7.  Hur upplever du kvaliteten på informationen i BSS?  
 
8. Finns det några polices för hur gammal information ska hanteras? 
 
9. Hur ofta kontrolleras informationen i BSS? 
 
10. Vad krävs för att du ska uppleva informationen i BSS som tillförlitlig? 
 
11. I vilken uträckning letar du information från andra källor än ert BSS? 
 
12. Anser du att rätt personer har tillgång till rätt information inom organisationen? 
 
Beslutsfattaren 
 
13. Vilka krav finns det på att du ska använda BSS vid statiska beslut? 
 
14. Hur påverkas du av följande faktorer inför ett beslut?    Ingenting            Väldigt mycket 
 Personliga (känslor, hälsa)     1          2            3          4  
 Ekonomiska (tid, budget)     1          2            3          4  
 Omgivning (samhället, moral, etik)    1          2            3          4  

Organisatoriska (polices, resurser, kultur, makt)  1          2            3          4  
Informationen (tillgänglighet, relevans)   1          2            3          4  

 
Kritiskt tänkande 
 
15. Ifrågasätter du informationen i BSS? 
 15.1 Varför? Varför inte? 
 15.2 Vad gör du då? 
 



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 52 

16. Hur fungerar ansvaret för informationen i BSS? 
 16.1 Hur påverkas din tillförlitlighet till informationen av detta? 
 
17 Hur fungerar informationshanteringen i BSS? 
 17.1  Hur påverkas din tillförlitlighet till informationen av detta? 
 
18. Har du något exempel på sätt att öka tillförlitligheten till informationen i BSS? 
 
19. Hur anser du att tillförlitligheten till informationen i BSS kan påverka statiska beslut?  
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7.3 Intervjuprotokoll 1 

 
Deltagare:  
P1 – intervjuperson 1 
Christoffer Johansson (C) – intervjuledare  
Erik Tengstam (E) – sekreterare 
 
Datum: 4/4/12 

# Talande  
 

1. C Vår första fråga är lite om bakgrunden då. Hur gammal är du? 
 

2. P1 Jag är 43 år. 
 

3. C Vad har du för utbildning? 
 

4. P1 Jag har en magisterexamen i Datalogi och har även läst lite ekonomi. 
 

5. C Ja, vad är din roll här just nu? 
 

6. P1 Jag är Senior Management-konsult. Hjälper företag och effektivisera och 
förbättra sin verksamhet. 
 

7. C Ja, perfekt. Sen har vi lite frågor om beslutsstödssystem först då. Den första är 
hur längre du använt dig av det, eller begreppet beslutsstödssystem? 
 

8. P1 Ja, alltså detta var ju saker jag kom i kontakt med under utbildningen. Sen har 
jag ju jobbat med det i olika former under hela min yrkesverksamma tid. 
 

9. C Ja, har du något ungefärligt år? 
 

10. P1 Ja, i 15 år, någonting. 
 

11. C Vilka olika typer av beslutsstödssystem har du erfarenhet av eller som du vet 
att du har använt? 
 

12. P1 När du säger typer? 
 

13. C Ja, alltså Cognos är väl en typ och Qlikview är väl en, typ åt det hållet. Om det 
är någon ytterligare som du vet att du arbetat i? 
 

14. P1 Ja, nä, sen är där en del Microsoft-produkter och sådant där som jag använt. 
 

15. C Okej. 
 

16. E Men du har jobbat med både Cognos och Qlikview? 
 

17. P1 Ja. 
 

19. C Sen har vi en fråga här som är en liten gardering och det är hur ofta du 
använder dig av BSS just i de här statiska, vardagliga besluten? 
 

20. P1 Det är ju flera dagar, flera gånger i veckan. Det är ju uppföljning av 
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konsultarbeten och tittar på vilka projekt som gör vad och planering, prognoser 
och sådant där. 
 

21. C Mmm. 
 

22. P1 PS är där också ett verktyg som heter. 
 

23. C Men det är inte daglig basis utan det är mer åt några gånger i veckan? 
 

24. P1 Ja. 
 

25. C Okej. Sen har vi lite om beslutsprocessen, alltså när du använder sig av 
beslutsstödssystem, vilka delar som stöds om så vi säger. Vi har hittat en del 
teorier om att man har informationsinsamlingen först inför beslutet och att man 
kommer fram till ett antal olika alternativ och att man sedan tillslut verkställer, 
att man väljer något. Om den stöds alla tre delar eller om det är mer åt något 
håll åt de tre? 
 

26. P1 Jag är inte riktigt klar på hur du menar. 
 

27. C Ja alltså, om vi tänker en normal situation när du ska ta ett beslut utifrån 
systemet eller informationen som finns där. Om det är så att du alltså att din 
beslutsprocess när du tar ett beslut, om systemet stödjer. Det första du gör är 
att samla in information från systemet och att det kanske räcker, att det är där 
du får stödet. Eller att det även kan ge dig liksom att den stödjer processen av 
valet av alternativ, eller är det mer sådant som du tänker själv? 
 

28. P1 Alltså i så fall ger vårt system stöd i hela processen. Just därför att vi har 
struktur bakom som stödjer att samla in och strukturera informationen så ett 
sådant sätt så att den blir användbar. Det är det som är problemet om man tar 
traditionella beslutsstödssystemen, man baserar det på information som finns i 
underliggande system och även om man då har kan se att den här 
informationen kommer härifrån och den kommer härifrån kan man inte vara 
100 procent säker på att den verkligen liksom är ”jackar” ihop och är jämförbar 
 

29. C Nä, det är mer helhetsbilden. 
 

30. P1 Ja, så att i många fall kan man faktiskt fatta beslut på ett underlag som ser valid 
ut men det döljer sig så att säga felaktigheter i det därför man liksom inte har 
tagit jobbet att verkligen sy ihop de här informationsmängderna. 
 

31. C Okej. Sen har vi lite om det visuella, alltså hur informationen presenteras i 
beslutsstödssystemen för dig. Har du någon uppfattning om det? 
 

32. P1 Nä alltså, det är olika. Ibland kan det vara bra att se tendenser och sådant där i 
from utav grafer och i vissa fall kan det vara bra att se de direkta uppgifterna 
och att se detaljerna. Och där är det viktigt att kunna röra sig i detaljeringsgrad 
och också ha möjlighet att kunna borra sig neråt och det är också en svaghet i 
många system. Det är någon form av aggregerad nivå, att man har samlat ihop, 
tvättat, fixat och donat och det där är ofta ett arbete som görs manuellt. Och 
sen så tankar man ner det i sitt beslutsstödssystem och det ligger i någon data-
miner. Men om jag går ner och tittar och vrider och vänder så att jag kommer 
fram till något så säger jag: Amen okej, nu har jag det här – var kommer det 
ifrån? Och så vill jag borra mig ner och titta då och i vissa fall så kommer jag 
inte hela vägen ner till källinformationen eller så har den förvanskats på vägen 



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 55 

när man har tvättat den. 
 

33. C Så det ser lite olika ut beroende på system och så? 
 

34. P1 Ja. 
 

35. C Ja, jag förstår. Det var kanske lite svar på nästa. Vi hade en följdfråga här som 
är, vad ska man säga, kring tillförlitligheten till information eller förtroendet 
för informationen. Hur vida du tycker att det påverkas av det visuella då? 
 

36. P1 Alltså eftersom jag jobbar med det, är det lite grann skillnaden också alltså om 
du sitter som linjechef för något och sitter och ska söka i det här också 
presenteras det på ett professionellt sätt och så är det klart att det ser 
professionellt ut och att ”ja det är sant det här”. Och är det oerhört viktigt att 
vara källkritisk och verkligen liksom… och det är ju också problem med de här 
nya verktygen, att de blir väldigt enkla att använda, man flyttar ut den här data-
mining ut långt ut i organisationen och alla sitter och tittar och tvättar och 
såhär. Det finns liksom inte mycket till gemensam referenspunkt utan var och 
en gör sitt i sin lilla hörna. Och då kan man ju säga att ställer man samma fråga 
till två olika personer som gräver i varsin lilla hörna så kommer de fram till 
olika resultat och det där är ett stort problem kan man säga. 
 

37. C Det är intressant. Det är lite det vi försöker få fram här kring just 
informationsmängden. Att det kan se väldigt olika ut. 
 
Nästa område är lite kring informationsunderlaget och så har vi en fråga som 
är: Hur du upplever att kvaliteten på informationen i de här systemen är? Du 
har kanske varit inne på det lite med källkritik och det ser ju förstås väldigt 
olika ut, men om man kan säga något generellt om det liksom? 
 

38. P1 Ofta är det, skulle jag vilja påstå, att den är ganska bristfällig. Beroende på att 
master-data som ligger till grund för hur man ska, så att säga, filtrera, vrida och 
vända och underhålla är ibland väldigt dålig. Går man in och tittar i systemen 
så är det inte sällan man hittar dubbletter av saker och ting. Väljer man då bort 
någon så har de, så att säga, kopplingar vidare till annat. Just att man inte har 
den styrningen och kontrollen för den. Vi kan ju bara ta sådana konkreta 
exempel som att för några år sedan när företag X gick ut och visade på 
schyssta resultat och två veckor senare så vinstvarna de – så hur bra koll har 
man egentligen? 
 

39. C Nä, precis. 
 

40. P1 Och det är ju baserat på det här att man inte riktigt har koll. 
 

41. C Jag förstår. Vad krävs det för att du ska uppleva informationen som 
tillförlitlig? 
  

42. P1 Det är ju förmågan att verkligen kunna gå ner och titta och se på djupet. Och 
det kan ju vara till exempel när man tittar på vad en annonserad tjänst kostar. 
Så ser man då att en månad så sticker det ut, och ”jaha”, varför har det blivit 
såhär? Genom att verkligen kunna gå ner och titta så kan man se då att, ja okej, 
den här månaden så har vi lagt in att vi omförhandlat ett antal licenser så vi har 
fått en licenskostnad som ligger på den här månaden vilket gör att den sticker 
upp ett par hundra tusen. Och så ser man – ja det är rätt. Annars hade man 
kanske bara tittat och sagt: Ja okej, nått är fel den månaden, men i snitt är det 
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såhär och då har man liksom missat det. 
 

43. C Just det.  
 

44. P1 Och om någon ställt frågan, hade någon kanske fått kämpa i två veckor för att 
leta efter det och försöka hitta svaret. 
 

45. C Du har varit inne lite på nästa här också, men det är egentligen då i vilken 
utsträckning som du letar annan information, andra källor, än från 
beslutsstödssystemet. Om du märker att det kanske inte är tillräckligt eller så? 
 

46. P1 Alltså i vårt fall så är det så väldigt avgränsat hur aktiv man är själv. Så vi har 
det som behövs, men visst, ibland kan man behöva komplettera det med annat. 
Sätta det i en kontext och det 4är ju inte alltid man har det i den form som 
behövs och då blir det ju lite så – de sambanden man kan hitta. 
  

47. C Hur går du tillväga då? Är det, googlar du då eller? 
 

48. P1 Det beror ju på, men om man ska titta på företag och sådant där så kan man ju 
gå in och titta på offentliga uppgifter kring företag, omsättning och annat. Och 
då är det ju en styrka att man hittar, om man letar efter strukturerad 
information att verkligen kunna få ner den strukturerat och kunna koppla den 
till sin övriga informationsmängd och så är vi tillbaks på den här modellen i 
botten, att hur ska man liksom hålla den här informationen? 
 

49. C Ja. Sen har vi lite då om dig egentligen som person. Vi har hittat olika teorier 
om att beslut påverkas även så att säga individen. Den första är väl egentligen 
om ifall det finns något krav på dig att du ska använda beslutsstödssystemet 
när du fattar ett beslut? 
 

50. P1 Ja, alltså indirekt är det ju så för när man ska titta på beläggningsgrad och 
annat så måste man ju titta på grunden och göra det faktabaserat.  
 

51. C Och sen har vi gjort en, lite åt enkäthållet, att jag skulle nämna ett antal olika 
faktorer eller aspekter så får du bara svara på en skala 1 till 4, där 4 är väldigt 
mycket, att det påverkar dig när du fattar ett beslut. Den första handlar om 
personliga faktorer, alltså hur mycket du fattar med känslor, hälsa och så 
vidare. Vad skulle du säga där? Hur mycket påverkar det dig i beslutsfattandet, 
om du tänker 1 till 4? 
 

52. E 4 är mycket och 1 är inget. 
 

53. P1 Känslor, det var… alltså det är svårt, finns det fakta så baserar jag det på 
faktan. Jag får nog säga 2. 
 

54. C Jag vet inte hur vi har sagt där, men man får väl tänka utifrån som person, det 
är klart att det skiljer från beslut. Men en 2a är okej där. 
 
Sen har vi den ekonomiska aspekten. Vad man har i fållande till tid och budget 
och så när beslut tas liksom. Hur mycket du känner att det kan påverka dig? 
 

55. P1 Ja det påverkar väldigt mycket, skulle säga en 4a. 
 

56. C Sen har vi omgivningen som en aspekt också. Samhället i sig, moraler och 
etiska aspekter som det finns. 
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57. P1 Alltså, i de här fallen så påverkar det visst. Men en 3a. 

 
58. C De organisatoriska aspekterna, alltså om ni har polices, regler och sådant som 

kan… jag vet inte, antingen underlätta, eller… 
 

59. P1 3. 
 

60. C En 3a. 
 
Sen den sista är kring informationen då alltså, relevansen och tillgängligheten 
som finns. 
 

61. P1 En 4a. 
 

62. C Japp. Sen har vi lite om kritiskt tänkande då till informationen. Den första, om 
du ifrågasätter informationen som presenteras i de här systemen och i vilken du 
gör det, eller inte gör det? 
 

63. P1  3. 
 

64. C Ah, nej. Nu har vi släppt det. Det skulle jag förklarat. 
 

65. P1 Som det här exemplet om tjänstekostnader som vi tittade på när man då ser att 
det sticker ut och det är klart, jamen ser det ut såhär? Då vill man kunna gå ner 
på detaljerna och titta och se. 
 

66. C De är lite i de fallen du känner att det inte är tillräckligt då kanske? 
 

67. P1 Ja, alltså, de vi använder, de vi bygger upp, där har vi de förutsättningarna som 
behövs. Men det skiljer sig kanske från hur det vanligtvis ser ut. 
 

68. C Ja. Om vi tänker oss att informationen, att du inte kan gå på djupet så att säga, 
och du ifrågasätter att det inte är tillräckligt. Hur skulle du gå vidare då? 
 

69. P1 Det traditionella är man får ju då fortsätta leta och sammanställa den här 
informationen och då gör man ju det för att svara på just den frågan. Jag har ett 
exempel på en kille som ansvarade för ett produktområde, också fick han 
frågor från styrelsen om hur mycket han säljer av den här typen och den här 
typen, också fick han ju då gräva i försäljningsstatistiken och sammanställa 
och så vidare för att kunna presentera det. Sen fick han en ny fråga och d var 
det tillbaks att sätta sig med excel tre veckor till för att få ihop det. Har man då 
fått ihop det och liksom strukturerat informationen på rätt sätt och kan koppla 
det på ett bra sätt så skulle han ju kunna bara med några knapptryckningar bara 
svarat på de här frågorna.  
Så att kunna gå tillbaks och titta på detaljer är oerhört viktigt. 
 

70. C Ja.  
 

71. P1 Som sagt, det görs. Men det får göras mycket manuellt. 
 

72. C Aa, jag förstår. Är det även nu så i ert system eller? 
 

73. P1 Nä, där har vi då den informationen i botten där vi skapat en struktur så vi kan 
hälla ner den relevanta informationen och få den relaterat till de ingående 
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delarna, så att säga, på rätt sätt. Och det är det jag menar saknas, om man tar 
Qlikview som då ger ett snyggt gränssnitt och du ska hämta upp information 
underifrån, men har du inte fått det här att hänga ihop så kan du få vilka 
resultat som helst. 
 

74. C Mm, absolut. Sen har vi det här med ansvaret kring informationen som finns i 
de här systemen. Har du någon uppfattning om hur det fungerar här på 
företaget? Vem som ansvarar för informationen som presenteras, kan vi säga. 
 

75. P1 Ja, alltså där finns ju utpekade ansvariga för de olika delarna. Både gällande 
innehållet och strukturen som sådan. 
 

76. C Sen är det lite om tillförlitligheten då alltså, om du kan, hur du upplever att 
förtroendet för informationen kan påverkas av att vem som ansvarar för 
informationen, i vilken utsträckning det har ett samband? 
 

77. P1 Alltså traditionellt sätt så kan det säkert spela in. Det kan jag mycket väl tänka 
mig. Jag menar, vet man att det är någon som ansvarar och den personen 
generellt sätt är slarvig så är det kanske klart att man är mindre benägen att lita 
på den. 
 

78. E Men det är ingenting du själv känner? 
 

79. P1 Nä, inte här. Men jag kan tänka mig fenomenet som sådant. 
 

80. C Det är väl också lite grann kring de statiska, vissa fungerar väl lite mer som 
instruktioner. Att du ska göra såhär och att man kanske kan uppleva som att 
systemet blir på något sätt ansvarig för beslutet och att man själv kan avsäga 
sig ansvaret. 
 

81. P1 Mmmm. 
 

82. C Men det är ingenting du känner av här? 
 

83. P1 Nä. 
 

84. C Sen är det lite om informationshanteringen också. Om du har någon 
uppfattning om vem som har möjlighet att lägga in/förändra/ta bort och hur det 
fungerar generellt. Har ni själva möjlighet att göra det? 
 

85. P1 Alltså det är ju behörighetsmekanismer och sådant som man sätter upp från 
företag till företag, så det är väldigt individuellt. Vissa håller väldigt strikt på 
att det är enbart ett fåtal som ska få uppdatera, andra lämnar det mer öppet. 
Och det beror på vad det är för områden och vilken typ av information. Det är 
lika dant med outputen – viss information är mer känslig, och inte minst när 
man sammanställer det. 
 

86. C Men det är fortfarande en avdelning eller en grupp som ansvarar för det här? 
Ni kan inte själva kan… 
 

87. P1 Nä, här har vi ju egentligen att de flesta har tillgång till det som behövs. 
 

88. C Också när det gäller att förändra och göra ändringar eller? 
 

89. P1 Nä, inte i allt utan det är behörigheter. 
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90. C Okej, då är jag med. 

 
Hur du tror att förtroendet för informationen kan påverkas av i vilken 
utsträckning man har möjlighet att förändra informationen själv? 
 

91. P1 Alltså det handlar lite om det här med spårbarheten, för många gånger så har 
man någon form utav data-warehouse där man samlar den här informationen 
och där det är någon som ansvarar för den. Och där kommer vi tillbaks till det 
här huruvida man litar på att det jobbet blir gjort på rätt sätt och det som blir 
presenterat är i form av rapporter där man inte aktivt har tillgång till det och 
kan gräva i det. 
Sen tror jag att om du har möjlighet att modifiera saker och ting är du nog mer 
benägen att ha mer tilltro till den än när det bara presenterar resultat. 
 

92. C Mmm, ja. Sen har vi en mer filosofisk fråga. 
Hur du själv anser att förtroendet eller tillförlitligheten till informationen i 
beslutsstödssystemen generellt kan påverka statiska beslut som tas? 
 

92. P1 Jag tror att många beslut ändå är väldigt influerade utav andra faktorer. Man 
går väldigt mycket på magkänsla och sådant där fortfarande. Det är sorgligt att 
säg men… 
 

93. C Det blir så ja? 
 

94. P1 Ja. 
 

95. C Kan det ha något samband med om vi tänker, när vi är inne på statiska beslut, 
om du försöker tänka att det har med det att göra mer än de mer övergripande 
organisatoriska besluten – om du har någon erfarenhet av de mer vardagliga 
besluten där informationen kanske spelar mer roll om man så säger? 
 

96. P1 Jag tror att det är en effekt av att man inte har all den informationen, att det 
inte är en komplett bild, alltså du kan inte få ett välgrundat beslut utan där är 
andra faktorer som inte tas med och som människa så tenderar vi ju att lita mer 
på den typen utav delar än själva faktan i sig. 
 

97. C Jag har ingenting mer i intervjuguiden, men jag har en fråga som jag tänkte på. 
Kan du säga något generellt om dina erfarenheter kring beslutsstödssystem och 
informationen som finns i dem, positiva och negativa erfarenheter från det som 
du har reagerat på? 
 

98.   P1 Nä det är lite grann det vi har pratat om innan, det här med att där är många 
källor som ska samlas till en då. Man ska försöka tvätta ut det och att det är 
mycket manuellt arbete, om man inte automatisera detta på något sätt. Det är 
det som händer i företag Xs lansering utav deras Information Server 2006. Det 
är precis som när man skulle ha en, vad heter det, applikationsserver när det 
den introducerades då och man skulle bygga Java-applikationer som skulle 
kunna köra på plattformen – man hade gemensamma funktioner och sånt som 
skulle ha en informationsserver som skulle kunna informationstjänster på och 
hantera datatvätt och sådana grejer och kunna återanvända sakerna. 
Det är ju ett problem – informationen är ju spridd på många olika ställen. 
 

99. C Vi har läst mycket om en hel del teori kring att det är vanligt att företag 
implementerar beslutsstödssystem för att underlätta beslutsfattandet, men det 
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är ju också det här med att du sa att det är ett enormt ökande av data och 
informationsmängd årligen. Det vi tror lite är att det kan vara just det här med 
informationsmängdöverflödet som kan leda till att kvaliteten på informationen 
inte är så hög. Vi tror att det kan finnas ett samband mellan att mängden ökar 
och att företag generellt ger ut mer information till sina anställda i stället för att 
ge den informationen de behöver för just sitt beslut. 
 

100. P1 Man säger ju det i olika studier att uppemot en 80% av tiden lägger man på att 
leta efter information, så att det är egentligen väldigt lite tid man använder till 
att faktiskt exekvera och använda den här informationen till något vettigt. En 
anledning är ju att det finns sp mycket information, så hittar man inte det man 
ska och sen så återskapar man ny information så där är ju oerhört stor 
redundans. 
 

101. C Aa, precis. 
 

102. P1 Ett stort svenskt industriföretag som då hade stora lagringsutrymmen och såhär 
i datorhallar och bergrum insåg att det var ju väldigt mycket excel-ark som låg 
där, kopior och dubbletter och olika varianter av varandra. Det är också en stor 
kostnad för företaget. Så det är ju självklart en stor potential att kunna få 
ordning på det. 
 

103. E Har du något rent konkret du själv hade tyckt varit bäst för att öka 
tillförlitligheten till informationen? 
 

104. P1 Ja det är ju att ha en… jag vet inte hur mycket ni känner till det vi håller på 
med? 
 

105. E Jo, vi känner till det rätt mycket. 
 

106. P1 För det är lite grejen med gemensamma referenspunkter, att man på nått sätt 
förhåller sig till saker och ting. Hur, till exempel, den organisatoriska 
strukturen förhåller sig till, ja, produkter och så vidare. Håller man det på 
många olika ställen och hur man ska underhålla det här med hjälp av metadata-
master, alltså det är inte master-datan i sig utan kärninformationen är på något 
sätt… man har den transaktionella datan i botten och de faktiska 
transaktionerna, ordrar och allting sådant ligger på ett lager ovanpå med vilka 
produkter som man säljer och så vidare som betraktas som master-data. Tar 
man det ytterligare ett steg upp till meta-data, och hur det här hänger ihop. Har 
man koll på detta och får en bra struktur på detta så har man också en förmåga 
att kunna relatera den underliggande informationen. Men det är det man ofta 
inte har och det är då man får göra allt det här manuella arbetet varje gång man 
hämtar ut och sen så ska man sitta fundera på hur det här förhåller sig till 
vartannat då, vilket gör att det kostar väldigt mycket tid och pengar. 
Naturligtvis blir ju kvaliteten också lidande eftersom det är ett manuellt arbete 
inblandat. 
 

107. C Görs det någon kontinuerlig koll på informationen? 
 

108. P1 Ofta blir det ju det att om man ska införa ett nytt system och ska migrera och 
flytta information så blir det ett arbete i bästa fall att tvätta den data som man 
får in. Men ofta så brukar det läggas vinning på at få in informationen rätt och 
inte rätt information, utan att man är mer inne på syntaxen på hur det ser ut 
snarare än innehållet. Men även om man då gör detta här och man inte har tar 
tiden för att underhålla den här informationen och uppdatera den, ja – då 
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kommer informationen att förvanskas. Underhåller man inte kommer den bli 
ålderstigen och har man inte bra rutiner för att införa ny information på ett bra 
sätt – då får du dubbletter när du inte hittar och stoppar in ny vilket gör att du 
får felaktigheter. Men om man till exempel tittar på kundregister och man får 
en ny kund så ser man att den här kunden inte fanns, så stoppar man in den 
som en ny, men man har kanske stavat fel eller det kanske är företag som ingår 
i samma grupp. Har man då inte den här typen av beskrivningar att man kan 
gruppera ett antal företag. Om man då vill följa upp en företagsgrupp blir det 
snarare var och en för sig än att titta på gruppen. Det är ju också ett tydligt 
exempel om man tittar på försäljningsstatistik – ja vad säljer vi? Och det blir ju 
också väldigt tydligt om man tar inköp, så när man köper in från ett antal 
företag, men de ingår ju i samma grupp eller att du har flera företag i din grupp 
som köper in från samma ställe. Då har du helt plötsligt en betydligt bättre 
förhandlingsposition om du kan få upp volymerna, men detta kan du ju inte se 
i de enskilda bolagen. 
 

109. E Har ni någon policy om hur gammal eller föråldrad informationen får vara? 
Kan information betraktas som för gammal för att vara relevant? 
 

110. P1 Ingenting som vi sätter själv utan det är i sådana fall från fall till fall ifall man 
taggar informationen med bäst-före-datum. Det kan man naturligtvis göra, men 
det är ingenting som vi har som standard. 
 

111. E Har du något mer att tillägga Christoffer? 
 

112. C Nä, jag tror vi har fått med allt plus lite till faktiskt. 
 

113. E Har du någonting att tillägga Christian? Några visdomsord? 
 

114. P1 Nä, jag tycker vi har pratat mycket om det som varit relevant. 
 

115. C & E Då tackar vi jättemycket för att du kunde ställa upp och bidra med dina 
värdefulla svar. 
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7.4 Intervjuprotokoll 2 

 
Deltagare:  
P2 – intervjuperson 2 
Christoffer Johansson (C) – intervjuledare  
Erik Tengstam (E) – sekreterare 
Gustav Lindvall (G) – sekreterare 
 
Datum: 5/4/12 

# Talande  
 

1. C Då kör vi igång då. Den första frågan är lite om bakgrunden då, ålder, vad du 
har för utbildning och som sagt din roll inom organisationen? 
 

2. P2 Jag är pensionär på nästa fredag… 
 

3. C, E & G Grattis i förskott! 
 

4. P2 …så jag är 64. Jag går några månader innan för att få en lång sommar. Min roll 
är att jag är ansvarig i polisområden i mellersta Skåne för all 
utredningsverksamhet, kan man säga. Alltså både vanliga brott, så att säga, och 
trafikbrott. Ja, allt vi utreder, och polisområdet då förutom Lund som är 
huvudort så består det av ytterligare 6 kommuner. Det är Staffanstorp, Lomma, 
Kävlinge, Eslöv, Höör och Hörby. Så det är en rätt så stor apparat, vi har väl 
ungefär en kvarts miljon invånare, det är en fjärdedel av Skåne nästan. Så att 
det, och vi har ungefär 400 anställda poliser och civilanställda där vi också 
använder en del civilanställda i utredningsverksamheten. I mitt uppdrag ingår 
då att se till att utredningsverksamheten fungerar något sånär lika, och helst 
lika bra i alla enheter – vi driver ju utredningsverksamhet i alla kommunerna 
och har polisstationer i alla kommunerna. Vi har två polisstationer i Lund 
förutom denna, så har vi en i Dalby som också hör till Lunds kommun. 
Att få detta och funka ligger ju också till viss del resursfördelning. Haltar det 
någonstans, och det ser jag ju då i våra system, så får jag ju fundera då såklart 
tillsammans med polischefer som har resurser, varför det ser ut som det gör. Är 
det en tillfällighet, ska vi ”wait and see” eller måste vi göra någonting? Och då 
är det ofta så att jag föreslår vad som ska göra och så blir det i regel. 
 

5. C Okej! Vad bra. Utbildning hade vi också där. Vad har du för utbildning? 
 

6. P2 Jag har skepparexamen. En riktig sådan så jag får föra, om jag hade haft 
sjöpraktik, hade jag fått föra stora fartyg. Jag har en polisutbildning i grunden, 
så att säga. Det som förr fanns som hette realskola, det var något mittemellan 
dåtidens studentexamen och folkhögskola och grundskola som det hette under 
tiden jag gick i skolan. Öh, polisutbildningen då var väldigt begränsad kan man 
säga, 10 månader totalt – sen var man färdig polis. Av dessa ingick det ett par 
månader praktik. Sen har ju fått fortbildning på olika sätt så jag har ju läst rätt 
så mycket, senast kriminologi med psykopatologi 20 poäng tror jag det var. 
Sen klart juridik i olika tappningar under vägen, straffrätt, processrätt och så 
vidare. 
 

7. C Ja, okej. Perfekt. Första området då vi hade tänkt fråga om är just 
beslutsstödssystemet i sig och den förta frågan är Hur länge du använt dig av 
den hör typen av system då? 
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8. P2 Jag har gjort det sedan -95 kan man säga, då vi fick ett datoriserat 
anmälningssystem. 
 

9. C Yes. Vilka system har du använt dig av? 
 

10. P2 Vi har något som heter Rationell Anmälansrutin (RAR). Det kom -95 till 
Skåne och är fortfarande i drift. Redan då var det föråldrat, ett DOS-program, 
fina grejer! Det använder vi fortfarande. Sen har vi något som heter 
Datoriserad Utredningsrutin (DUR) som är ett modernare system, så även om 
man initialt hamnar i RAR som sedan, kan man säga, är grunden för vår 
uppföljning. För det förs över sen i andra system från RAR. Men alla 
brottsanmälningar, kam man säga, hamnar i RAR. 
 

11. C Mmm. Sen har vi, vi har riktat in oss emot alltså statiska beslut – de som är lite 
mer vardagligt förekommande. Det finns ju även de här som är lite större, 
dynamiska, organisatoriska beslut som är mer strategiska. Men vi har väl hittat 
en del som säger att mer information används vid vardagliga beslut, för sen blir 
det mer erfarenhet och så, men det vi hade tänkt fråga är – Hur ofta du 
använder dig av de här beslutsstödssystemen till de här mera vardagliga 
besluten? 
 

12. P2 Man kan nog säga att jag gör det varje dag. Sen leder det ofta till ett ”icke-
beslut”, men jag måste så att säga hålla mig a-jour och följa upp och det gör 
jag såklart inte dagligen i form av någon djupare analys men dock är man i 
systemen och tittar. 
 

13. C Aa, så det är du. Det är precis det vill åt. Sen är det lite om din beslutsprocess 
vilken del som stöds av beslutsstödssystemet. Vi har hittat teorier som är i 
form av tre alternativ då till den generella beslutsprocessen som då är: 
Informationsinsamling som första, sen val av alternativ, sen verkställer beslutet 
från något av alternativen. Då kan ju beslutsstödssystemen antingen stödja alla 
tre, eller kanske mest att man använder det för att hitta information, sen har 
man sin egen erfarenhet och roll till resten av delarna. Så frågan blir vilken del 
som för dig som stöds av beslutsstödssystemet? 
 

14. P2 Det är ju egentligen hela vägen, det kan ju vara från en enkel grej som att flytta 
några ärenden från en enhet till en annan. Det kan ju bro på, alltså är de, det 
beror på kan man säga, att göra det undviker vi. Vi försöker ha lite tröghet i 
systemet och inte reagera på minsta vindfläkt för att vi ska ha stabilitet och att 
de olika enheterna ska ha en chans att klara sig själv, så att säga, därför vi har 
ju en resursfördelning som bygger på att vid så kallat normalflöde ska 
enheterna kunna klara sig själva. Sen kan det ju innebära att man går in och 
flyttar några ärenden för att en enhet då fått in många ärenden på kort tid och 
ärenden av typ hög prioritet som då inte får ligga länge. Det kan vara 
lagstadgade tidsfrister som det finns i vissa ärendetyper, särskilt när det gäller 
ungdomar där det finns begränsade tider som ska hållas. Och då kan man bli 
tvungen att flytta sådana ärenden, eller resurs. 
 

15. C Nästa fråga är om hur informationen presenteras för dig i systemet. Grafiskt 
och hur det ser ut? 
 

16. P2 Det är båda delarna, det kan jag välja. Mycket är ju i siffror, procentsatser och 
statistik. 
 

17. C Sen har vi då en underfråga inom området kring hur din tillförlitlighet till 
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information, förtroendet för informationen, kan påverkas av hur det presenteras 
för dig i systemet? 
 

19. P2 Jag är så jävla fyrkantig så jag tar det gärna i någon form av siffror. Grafer har 
sällan betydelse. Dessutom är man dålig inom polisen att göra bra grafer. 
 

20. E Kan det då göra att du tror mindre på informationen och att den är mindre 
tillförlitlig? 
 

21. P2 Nej, den grundar sig på siffrorna så det går inte att manipulera, så den visar rätt 
va men man har som till exempel att man visar staplar och då måste man titta 
så noga på skalan för allting är så relativt här i världen och om vi som 
polisområde går bra eller inte. Det beror ju till stor del hur de andra 
polisområdena går, särskilt om man är i Skåne för om de skulle vara sämre än 
vi så går vi ju bra även om vi inte är lysande, så är det ju så. Och då kan det 
vara så att presenterat material på en station har en skala och en annan har en 
annan skala, som gör att man måste in och titta på siffrorna ändå och då kan 
jag lika gärna vara utan staplarna och tittar lika gärna på siffrorna direkt 
 

22. C Sen kommer vi in lite på det här med informationsunderlaget i systemen och vi 
vill höra vad ju har just för erfarenheter om just informationen i systemen om 
det är både positivt och negativt? 
 

23. P2 Alltså det är ju rätt… jag skulle tro att jämfört med många andra sådana här 
system är ju vårt väldigt enkelt. Det handlar om hur mycket som anmäls av 
olika typer och då har vi ju brottskoder och sådant där så vi kan gå in och titta 
på varenda typ av gärningsbeskrivning så att säga, hur mycket anmäls under 
vilken tid och hur ser det ut på andra håll, hur stor andel går till åklagare i 
forma av förundersökningsprotokoll eller förenklat utredningsförfarande. Så 
det är, skulle jag tro, ganska ”basic”. Jag har inte sett så mycket annat att 
jämföra med… 
 
[P2:s mobiltelefon ringer] 
 
Oj, ursäkta, men jag måste ha min telefon på. 
 

24. C Ingen fara, vi kan ta ett brejk. 
 
Nästa fråga är lite på samma spår, men är hur du upplever kvaliteten på 
informationen som du arbetar i liksom? 
 

25. P2 Ja, den är skaplig tycker jag nog. Alltså den är ju rätt, men ibland kan det bli 
konstigt. Man kan få samma uppgifter presenterade på olika sätt, man tänker 
nästan ibland att de som sitter och sätter ihop detta är mer intresserade av 
layout och alltså att det ska se ut som om de jobbade på en reklambyrå. Man 
får alltså samma grejer på flera olika sätt och så va och det kan jag tycka vara 
störande och att vi varken har tid till att göra det eller tid att titta på det. 
 

26. C Nä, mycket intressant. Har du någon uppfattning om hur ofta informationen 
kontrolleras i systemen? 
 

27. P2 Viss del av informationen kontrolleras varje dag, eller varje vardag i alla fall. 
 

28. C Har ni några, vet du om det finns några polices för hur gammal information ska 
vara innan den hanteras? 
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29. P2 Det finns ju olika sammanhang, man kan säga att viss information som är 

personrelaterad kan man säga, som heter ASP som betyder Allmänt 
Spaningsregister, där man rätt lätt och på rätt lösa grunder får lägga in 
information om människor. Det kan vara tips vi får in om att den och den 
prylar sin hustru eller att tar narkotika eller något annat sådant, köp på fyllan. 
Det hamnar rätt lätt där, det krävs inte mycket för att hamna i det registret. I 
gengäld gallras mycket av det varje år. Annan typ av information ligger 2 år, 
annan 5 år och 10 år. Ingenting ligger längre än 10 år, såsom vi enkelt kan gå 
in i. Sen finns det historiska frågor, men då får man gå på landsarkivet och så 
och då är ju det riktigt grova grejer som då lagras längre än 10 år. 
 

30. C Vad krävs för att du ska uppleva informationen i de här systemen som 
tillförlitlig? Vi var lite inne på det men… 
 

31. P2 Alltså till vardags tror jag på att det är rätt, men det har ju hänt någon gång att 
någonting har sett så konstigt ut att man gått in och tittat på 
bakgrundsmaterialet och kunnat konstatera att här är något fel. Det händer, 
men det är inte vanligt och ofta tror jag så att det blir det fel, så blir det så fel 
att det syns för den som löpande följer det i alla fall. 
 

32. C Ja, det är på den nivån ja. 
 

33. P2 Ja. 
 

34. C Skulle du anse att det är rätt personer har tillgång till rätt information inom 
organisationen? 
 

35. P2 Det ska ju vara så i alla fall för vi har ju rätt noggrann hantering av 
behörigheter. Så många typregister och sådant där är det ganska många som 
kan gå in och titta, men man kan inte göra någonting, man kan inte lägga in 
utan det är bara vissa som kan det. Jag tror att det numera är rätt så skapligt 
rensat i det så att generellt ligger det nog rätt. 
 

36. C Ok. Sen har ju nästa kategori och det är lite om individen, eller du själv som 
person. Vi har hittat en del som säger att man även ju som individ påverkar 
besluten en hel del också då. Lite hur man är som människa, yttre faktorer och 
så. Den första frågan är: Om det finns några generella krav på att du som 
person ska använda systemet till vardags då? 
 

37. P2 Över mig här har jag ju chef inom polisområdet som i sin tur har chef som 
kallas länspolismästare och de förutsätter ju nog att jag vet läget och att jag 
agerar när så behövs, så visst har jag en skyldighet att hålla mig uppdaterad. 
 

38. C Mm, okej. Sen är det ett antal olika faktorer som vi tänkte att du kunde 
rangordna på en skala 1-4, där 1 är ingenting och 4 är väldigt mycket. Den 
första är rent personligt, känslor, hälsa, säkerhet kring dig själv då. 
 

39. E När du ska fatta ett beslut… 
 

40. C Precis. Hur mycket tror du det spelar in på själva beslutet? 
 

41. P2 Lite gör det nog. Så det hamnar nog i den änden av skalan, så att det har en 
påverkan. Det blir väl en 2a eller 3a. 
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42. C Alltså 1 är ingenting och då kör man helt analytiskt, det som står där gäller och 
4 är, okej det är mer åt ”det känns fel”. 
 

43. P2 Ja, nä. Det blir nog en 2a tror jag då. Det är mest det att jag vill att vi inte ska 
fladdra i den här verksamheten, vi måste vara lite coola. Bara för att det står 
någonting i tidningen måste vi inte agera direkt utan kan vänta en dag till och 
tänka efter. 
 

44. C Nästa aspekter är de ekonomiska, alltså tid, pengar, budget. 
 

45. P2 Nä, en 1a. Jag bryr mig inte om det. Vi är en anslagsmyndighet och vi har en 
ram och den ska vi hålla oss inom, men det är inte primärt min uppgift att vi 
håller oss där. 
 

46. C Sen har vi omgivningen, samhället, moral, etik när beslut fattas. 
 

47. P2 Ja, det är nästan för mycket. Så det blir nog fan en 4a. 
 

48. C Sen är det de organisatoriska, alltså polisens regler, polices, resurser, de ramar 
ni har, vad ni ska förhålla er till. 
 

49. P2 Ja, ytters är det ju anslagen som sätter gränserna för behovet, beroende på hur 
man definierar det. Ja, en 3a. Det är ju politikerna och medborgarna som 
bestämmer mycket om hur mycket man är bered att betala för. 
 

50. C Mm, och nästa är ju just kring informationen, relevansen av informationen. 
Hur du uppfattar den, om tillgängligheten på informationen, att du kanske går 
mer på erfarenhet eller om du går mer på vad som står i informationen. 
 

51. P2 En 3a. Det mesta är tämligen relevant och tillförlitligt. 
 

52. C Ja, sen har vi lite kring… vi lämnar det här med de här olika siffrorna, och så 
kommer vi in på kritiskt tänkande då om informationen och så där och första 
frågan är huruvida du ifrågasätter informationen i beslutsstödsystemen, om det 
behövs och om du i så fall gör det, hur går du vidare? 
 

53. P2 Viss information är jag kritisk till och ifrågasätter, men det är inte att den 
skulle vara fel utan att den inte är relevant för oss. Typ, man gör ibland, vart 
annat år eller var tredje år så är man inne och tittar på prognoser, som man då 
till exempel gör i polisområdet om hur många ärenden kommer redovisa av 
den och den typen i år och när på året kommer vi göra detta. Eftersom vi är så 
händelsestyrda så är de allra flesta ärenden genererar vi inte själv utan det är 
allmänheten som gör en anmälan, som initierar. När vi inte kan påverka 
inflödet och när någon prylar sin hustru, om man säger så, om det händer 
denna fredagen eller nästa fredag eller nästa månad kan vi ju inte påverka i 
någon högre grad i alla fall. Därför menar jag att prognoser i detta 
sammanhang, och det visar sig varje gång, att de är fullständigt meningslösa. 
Ändå återkommer man var tredje år i någon desperation eller panik och så ska 
man prova det då när det är något som inte gått så bra. 
 

54. C Om vi nu säger att det är något sådant här scenario med de här prognoserna, 
vad gör du då? Hur går du vidare? 
 

55. P2  Alltså, jag bryr mig inte om dem. Jag tycker det är synd att man lägger tid på 
dem och att man använder dem som diskussionsunderlag för det är fullständigt 
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meningslöst enligt min uppfattning. 
 

56. C Har du någon uppfattning om ansvaret om informationen som presenteras för 
er? Vem som är ansvarig? 
 

57. P2 Det är ju rätt många kan man säga, vi har ju många funktioner. Viss 
information går ju via BRÅ och är ofta bearbetad på många olika sätt och det 
är ju mest information som kan ligga och är intressant ur en strategisk 
synpunkt och kanske kan på sikt påverka organisationen och sådana här saker. 
Men annan information är ju väldigt lokal och ligger hos polismyndigheten.  
 

58. C Hur tror du att tillförlitligheten till informationen påverkas av ansvaret i det 
fallet? Kan det ha något samband? 
 

59. P2 Nä, jag tror inte det spelar någon stor roll. Det är som sagt rätt så ”basic” det 
mesta underlaget. Det är mest att hålla reda på att ärenden är rätt rubricerade 
och brottskodade. Frågar du till exempel hur många bostadsinbrott det inträffat 
i mellersta Skåne hittills i år så får man ju fram en siffra med en 
knapptryckning och den siffran är ju ganska rätt, men inte riktigt rätt därför att 
om det har varit inbrott i en nybyggd villa till exempel som ingen har flyttat in 
i. Det är ju då ett inbrott på en byggarbetsplats som ofta kodas som inbrott i en 
villa. För att det ska bli ett bostadsinbrott, måste någon bo där och där är ett 
antal då varje år som blir fel på olika sätt. Ibland upptäcks det och rättas till 
men ibland inte. Oftast inte. Bearbetas ärendet i övrigt inte då är där ingen som 
ser det mer än jag till exempel och då håller jag lite koll på hur frekvent det är 
med fel av denna typ och spelar det någon roll om vi rättar till det eller inte? 
Ofta gör det ju inte det. Alltså om vi har 800 bostadsinbrott eller 820, det 
spelar ingen större roll. 
 

60. C Sen har vi lite kring informationshanteringen, om du har någon uppfattning om 
det? Alltså just det här med, som du var inne på, med behörigheten och vem 
som egentligen har tillgång till att göra ändringar, lägga in information, ta bort 
information, arkivera och så vidare. Hur fungerar hanteringen av informationen 
så att säga? 
 

61. P2 Information börjar oftast med att någon kontaktar oss, antingen skickas det en 
bil till en plats där det begåtts ett brott, eller tas det en anmälan per telefon. Det 
är ju då poliser eller civilanställda som tar upp en sådan anmälan. Dom har ju 
tillgång till anmälningsrutinen, så att man kan säga att det är de som lägger in 
informationen. Så att det är många nivåer som påverkar det i olika avseende. 
 

62. C Men har ni en generell, de som tar emot anmälningarna, det är de som primärt 
lägger in informationen i RAR då eller? 
 

63. P2 Ja det för dem, men sen granskas alla anmälningar av en som då är utbildad för 
att granska och ser efter om det är rätt och om det är ett brott. För det läggs in 
en del händelser, typ förlorat gods och sådana saker. Men är det ett brott så ska 
granskaren se till att rekvisiten är uppfyllda och att man har med så att det går 
att se att det är ett brott och att informationen är rimlig, både sakligt och 
omfångsmässigt, att man kan ta ett beslut på detta underlag om ärendet ska 
drivas vidare eller inte. Vi vill helst slippa återkomma till målsägande för att 
ställa två frågor som sedan lägger till nedläggning utan vi vill att detta ska gå 
att se från början. Så därför har man det här granskningssystemet. Så det är 
minst två inblandade i varje ärende kan man säga, en ärendeupptagare och en 
granskare. 
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64. C Sen är det lite samma fråga igen, men hur du tror att din tillförlitlighet till 

informationen påverkas av, i detta här fallet, av de som tar emot 
anmälningarna, som lägger in informationen. Blir det fel ofta eller det sköts 
bra? 
 

65. P2 Det blir lite… förvånansvärt ofta blir det fel. 
 

66. C Ofta? 
 

67. P2 Ganska ofta blir det fel, typ det är med brottskodningen. På något sätt är den 
rätt ointressant för anmälningsupptagaren isig, de ser inte vad det har för 
betydelse, de ser inte att det kommer påverka statistiken till exempel. Men 
granskaren borde se det, så det är egentligen granskaren som är ansvarig för att 
anmälan är OK eller inte. Så när jag ser att något är fullständigt åt kepp fel, så 
går jag in och kollar vem som har granskat den och lägger en notis om att titta 
på den anmälan. ”Du kunde gjort det bättre”. 
 

68. E Påverkar det din tillförlitlighet till resten av informationen inom samman 
ärende om du ser att en sak är fel. Tänker du då kanske att det andra är lite 
tvivelaktigt också? 
 

69. P2 Så är det ju alltid att vad det än handlar om, när man ser en skrivelse som är… 
har 8 stavfel i första stycket, då tappar jag tilltron till innehållet också, vilket 
klart är fel men så fungerar nog väldigt många – särskilt många poliser som är 
fyrkantiga i huvudet. 
 

70. C Men det är ju ganska intressant just hur det presenteras. 
 

71. P2 Sen får du ju, det ni frågade om, hur man ser på kunden, det vill säga den som 
anmält ett brott till exempel. Av hänsyn till den måste man ofta rätta till saker 
och ting för de får ju en kopia av anmälan och ser de på den och tänker ”Va fan 
är det här? Det ser ju tokigt ut här” så får man rätta till det även om man vet att 
det enbart blir ett tillrättat ärende, och vi kommer inte hitta någon gärningsman 
eller något sådant. Så ibland så får man rätta till det av rena formella själ.  
 

72. C Har du något exempel på något som kan öka tilltron till informationen i 
beslutsstödssystem? 
 

73. P2 Alltså, att jag säger att det är förvånansvärt mycket som är fel så är det inte så 
mycket så att det direkt påverkar utfallet. Det är det inte. Man kan säga, vissa 
brottskategorier, se ett mord till exempel, där har vi så få i mellersta Skåne att 
om ett är fel så påverkar det statistiken våldsamt. Det kanske visar sig att det 
året har vi haft dubbelt så många mord, för att det skulle varit två, men så är 
där bara ett, och ett är felkodat. Med den typen av kategorier så blir det en 
annan kvalitetskontroll i och med att man faktiskt jobbar med ärendet oavsett 
hur ingångs-materialet ser ut. Jag menar, finns där ingenting mer än att vi hittar 
en död man med fyra kulor i nacken, där ingenting går, så jobbar vi ändå med 
det och försöker leta och hitta vid tekniska undersökningar och sådant där. 
Därmed blir ju ärendet så uppmärksammat och bearbetat att blir rätt. Så har där 
varit något fel från början, blir det tillrättat. 
 

74. C Men finns det någonting de som tar emot anmälningarna, finns det någonting 
som de kan göra annorlunda de skulle kunna göra för att minska de här, som 
du sa – felen? 
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75. P2 Ja, de kunde gjort rätt. 

 
76. C Haha, ja de kunde gjort rätt! Lägga in det rätt då, helt enkelt? 

 
77. P2 Ja, alltså vi har något som numera heter Polisen kontaktcenter (PKC). Det är en 

nationell angelägenhet där man har bemanning på ett antal orter, jag tror det är 
åtta orter i Sverige. Så när man ringer och gör en anmälan från Skåne så 
hamnar man i första läget i Skånes PKC. Svara man inte där inom 7 signaler så 
kopplas man till en annan sådan här enhet och det kan vara i Kiruna, för där 
finns en. Där är ett litet bekymmer, där man har den här centraliseringen. Det 
har en viss betydelse om man har en bild av geografin, kartan, i stort. Alltså att 
man skriver in jävligt konstiga adresser till exempel som inte finns va, men 
som en norrlänning tror går till Skåne, så skriver de det. Råkar det så finnas en 
ort i Sverige som har det så tar ju systemet det. Så det blir ju rätt ofta fel av 
sådana skäl, sen tror jag personligen att om man sitter i Kiruna och får ett 
samtal från Skåne, så är man mindre engagerad i det ärendet än om det 
kommer från grannbyn. Sen går det ju inte att ha en anmälningsverksamhet 
överallt, så det är en nackdel man får köpa. Men jag tror också att allt det 
arbete är så pass, kan man säga, låg stimulans i sig att det är mycket löpande 
band, mätning på tid och svarsfrekvenser och allt sådant här. Så jag tror att vi 
har en rätt så stor personalomsättning där och när de börjar bli duktiga så är de 
kvalificerade att söka annat jobb, kanske inom polisen eller någon annanstans, 
och då tappar vi dem. Det är liksom ingången för många och antingen 
upptäcker de att antingen inte kan man bli duktig på detta eller så är man 
duktig och vill ha mer intressanta arbetsuppgifter. Så man kan väl säga att det 
är en… ond cirkel eller sådär. 
 

78. C Ja, jag förstår. 
 

79. P2 Det är nog svårt att få riktig kvalitet i det. 
 

80. C Okej. Vår sista fråga är huruvida du anser att tillförlitligheten till 
informationen i beslutsstödssystem kan påverka statiska beslut? Inom polisen. 
 

81. P2 Jag tror som sagt att det är så pass enkla ingångsärenden så att det ifrågasätts 
nog sällan. Sen kan det vara diskussioner kring beslut. Jag säger ju att jag inte 
vill ha någon fladdrig verksamhet, utan vill att enheterna ska ha en möjlighet 
att reda sig själv innan man går in utifrån och säger att de inte klara sig själva 
utan måste ha själv eller ni måste lämna ifrån er ärenden och så. Anledningen 
till att jag vill ha det så är att jag tror att man anstränger sig mer om man 
känner att man får möjligheter att fixa nått som kanske inte är så jäkla bra just 
nu. Medan då, ju högre upp man kommer i den här hierarkin så tycker jag det 
verkar som om de har sämre och sämre nerver.  
 

82. C Ja, jag förstår. 
 

83. P2 Det får ju liksom inte få lov att uppstå någonting som ser konstigt ut i 
statistiken och det är ju oundvikligt eftersom vi inte förfogar för ingången. Det 
är ju bara trafik och narkotikabrott i stort sätt där vår egen verksamhet 
genererar ärenden. 
 

84. C Exakt. Jag ser faktiskt att jag har missat en fråga här. Det var lite om det när du 
märkte att, i något fall, att informationen var lite tvetydlig, att någon gjort fel, 
så det var i vilken utsträckning du upplever att du letar efter andra källor då än 
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det som finns i systemet liksom? Söker du det? 
 

85. P2 Alltså det finns ju flera system som sagt, där RAR ofta är grunden och så går 
det över i DUR där det går att hämta information av olika slag mer detaljerat, 
man kan också gå in på individ och titta, hur många som sitter i ärendet, mellan 
vilka klockslag och vilken dag man kan hitta en heltidsutredare en vecka under 
året att utföra förhör och då kan man fundera lite över varför det ser ut såhär då 
va och det kan finnas fullt godtagbara förklaringar. Men det kan ju också 
hända att det är en lat jävel och då får man åtgärda det på ett eller annat sätt. 
Sen har vi ju VSS, Verksamhetsstatistiksystem, och där finns rätt många olika, 
där kan jag gå in och titta på öppna ärenden, åldersmässigt, jag kan titta och gå 
ner på lägsta enhet så att säga. Titta på Höör till exempel, titta på hur många 
öppna ärenden som ligger där. Och… alltså … jag tror att de är rätt bra 
faktiskt, jag tror vi har vad vi behöver och kanske lite till. Där finns delar av de 
här systemen som jag sällan är inne i och som ändå påstås beröra 
utredningsbiten. 
 

86. C Mm, okej! Det var de frågorna vi hade. Vill ni tillägga något? 
 

87. E Jag känner att vi har fått mycket bra svar. 
 

88. G Jag också. Väldigt mycket bra som tillför, kommer tillföra, en del. 
 

89. C, E & G Då tackar vi dig för att du tog dig tid att ställa upp på intervjun. 
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7.5 Intervjuprotokoll 3 

 
Deltagare:  
P3 – intervjuperson 3 
Gustav Lindvall (G) – intervjuledare  
Erik Tengstam (E) – sekreterare 
 
Datum: 12/4/12 

# Talande  
 

1. G Då börjar vi med bakgrund ålder, utbildning och vilken roll du har här på 
företaget? 
 

2. P3 Mm, ålder är 31, utbildning beteendevetare, magister i psykologi, examen i 
organisationspsykologi och min roll här är ju konsultchef inom IT-området, 
rekryterare/konsultchef.  
 

3. G Är det… vilka är det Malmöregionen? 
 

4. P3 Malmöregionen eller Skåne och Blekinge. 
 

5. G Ja då var det första egentligen inte för intervjufrågorna avklarat. 
 

6. P3 Mm, hehe. 
 

7. G Då går vi över till de här beslutsstödsystemen då, och första frågan lyder då hur 
länge du har använt dig av de här typerna av datoriserad hjälp för att kunna ta 
beslut? När kom du först i kontakt med det? 
 

8. P3 Jaa, ja alltså jag skulle nog säga att det var när jag började här och det var ju 
för sex år sedan, så i sex år. 
 

9. G Så i runda slänger sex år. 
 

10. P3 Ja, mm. 
 

11. G Ok, och vilka har du använt dig av, har de specifika namn eller någonting som 
är väldigt... som du kan? 
 

12. P3 Mm, ja alltså, jag räknar ju vårt i så fall som vi kallar det affärssystem eller 
huvudsystem i så fall för att beslutsstödssystem heter de… intelliplan heter det 
vi har just nu. Vi håller på att byta det vilket är en jätteprocess.  
 

13. G Jag förstår. 
 

14. P3 Men det är väl det vi använder oss av mest av sen finns det ju andra liksom 
program som är kopplade lite till det som man inte har kunnat gå in och få i 
affärssystemet, men som är... fast det handlar mer kanske lite om 
kundundersökningar... mer statistik skulle jag nog säga.  
 

15. G Ok, så det är det här intelliplan som du huvudsakligen jobbat med sen… ja sen 
du började här? 
 

16. P3 Ja. 



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 72 

 
17. G Ok, och hur ofta skulle du uppskatta att du använder det här systemet eller de 

andra som också låg bakom, är det på daglig basis, någon gång i veckan eller 
någon gång i månaden? 
 

19. P3 Daglig basis. 
 

20. G Daglig basis, ja. 
 

21. P3 Ja. 
 

22. G Generellt sätt så kan man säga att en beslutsprocess är uppdelat i tre större 
faser, det är informationssamling, och så har vi analys där man analyserar 
informationen och sen så ska man välja någon sorts alternativ och verkställa 
det. Vad tycker då du att det här systemet stödjer i din beslutsprocess? Precis i 
början när du samlar information eller är det hela vägen fram till? 
 

23. P3 Jag skulle nog vilja säga både informationsinsamling och analys, men inte val 
av alternativ, det får vi nog hantera själva. 
 

24. G Så systemet kan inte själv generera en solklar kandidat eller...? 
 

25. P3 Nej det går inte, om man pratar om urval av kandidater så är det ganska 
omöjligt för att... mm i alla fall i vårt system… det är ganska kasst i så fall för 
att då finns det massvis med parametrar man skulle behöva skriva in och alla 
personliga egenskaper och sånt och vi... det vet man kanske inte alltid på 
förhand heller om inte en kandidat är intervjuad eller... ja... så att det... men de 
första två, val av alternativ, alltså det kan ju, vi använder nog affärssystemet 
även mycket för och inte göra strategiska omorganisationer och så utan snarare 
för ens egen del för att analysera siffror från föregående månad eller vad är på 
gång nästa månad men vilka kommer att sluta och hur man ligger till rent 
omsättningsmässigt, det kan vi också... det ger indikationer på vart behöver jag 
lägga fokus någonstans, men det är ju inte så att det kommer upp ett pop-up 
fönster som berättar för dig vad du ska göra utan... det är ju. 
 

26. G Så det är i huvudsak det två första? 
 

27. P3 Mm. 
 

28. G Så vill man då lämna lite själv precis där på slutet? 
 

29. P3 Ja. 
 

30. G Fråga fem här lyder hur presenterar informationen i ert BSS system? Så 
presenteras informationen i systemen? 
 

31. P3 Vacker grafik skulle jag nog absolut inte säga, men det är väl en blandning, det 
är ju inte bara till exempel, utan det är ju knappar och ja... jag vet inte hur jag 
ska beskriva det men, en blandning av det liksom. 
 

32. G Det är bra att du säger en blandning för då kommer vi in på nästa underfråga 
som då behandlar hur din tillförlitlighet påverkas av hur det presenterar? 
Upplever du att viss information känns bättre när det presenteras på ett visst 
sätt eller tvärtom? 
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33. P3 Mm... ja alltså... ja jag har ju inte så mycket att jämföra med, där vet jag inte 
riktigt hur du menar egentligen. Tänker du om jag skulle kunna välja i samma 
system att det skulle presenteras i till exempel eller i… på något annat sätt? 
 

34. G Nej jag tänkte två situationer där du får presenterad information och i ett av 
fallen är det presenterat i en graf eller just statistik då kanske eller vanlig till 
exempel. Påverkar det tillförlitligheten till informationen ifall det kanske är 
mer vackert framställt eller tvärtom? 
 

35. P3 Ja, alltså där hade jag ju mer förespråkat mer grafik i vårt system vilket vi inte 
har i sådana fall… det hade nog varit lättare (ökat tillförlitligheten) absolut.  
 

36. G Ok. 
 

37. P3 Fast det är ju också svårt från fall till fall, beror på vad man är ute efter för info 
såklart, det är ju så mycket.  
 

38. G Jag förstår. Vi kommer in lite mer på informationsunderlaget och där undrar vi 
vad du har för erfarenheten ifrån då informationen i de här besluten? Har du 
något exempel på någon positiv erfarenhet eller negativ erfarenhet där det har 
ställt till det med informationen?  
 

39. P3 Ja, jag vet inte om det är relevant men om man som personal som vi blir mätta 
i allt vad vi gör så är det ju även en sådan grej du lätt kan... för att hålla koll på 
din egen aktivitet så kan du ju själv säkert... det är ju också en form utav vad 
jag ska ta för beslut vad jag ska prioritera nästa vecka, där kan det ju absolut 
ställa till det när vårt affärssystem är stubbigt. Och kanske inte kan särskilja på 
vissa... vad ska man säga... vissa saker som kundmöten, kundlunch eller vad 
det nu kan vara. Det är ju negativ om man inte liksom blir mätt på för olika... 
man behöver redovisa det på olika sätt men du måste sitta och kolla igenom det 
för hand liksom. 
 

40. G Så det är avsaknaden lite av funktionalitet egentligen? 
 

41. P3 Väldigt. 
 

42. G Som ställer till det då? 
 

43. P3 Ja mm. 
 

44. G Mm. 
 

45. P3 Ett system som liksom inte går att vidareutveckla. Ja statiskt. 
 

46. G Hur upplever du kvaliteten på informationen i systemet rent generellt, vad 
tycker du om den? 
 

47. P3 Ganska kasst... haha. 
 

48. G Det är kasst? 
 

49. P3 Ja... nej men det är mycket! Det gäller ju att ha tillförlitligheten för att man ens 
ska bry sig om vad som kommer fram i en rapport till exempel, har man märkt 
flera gånger att... men nu skiljer ju sig rapporten där det står omsättning för 
förra månaden eller så den skiljer ju sig från när jag går in på ett annat ställe 



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 74 

och räknar på det manuellt, alltså sådana grejer kan ju vara lite kasst... vad var 
frågan tillförlitlighet? 
 

50. G Ja men det är ju lite... alltså det har ju att göra med kvaliteten ju. Det känns ju 
lite halvallvarligt att man får olika svar på olika ställen? 
 

51. P3 Ja den har brister på olika ställen, som vissa funktioner är det ju jättebra 
absolut, men lite halvdålig kvalitet och det har nog mer och göra med att 
världen utvecklas snabbare än, alltså man kräver mer på bara kanske fem år än 
vad man behövde för fem år sedan alltså och är det då ett statiskt system då är 
det kört efter fyra år. 
 

52. G Ja det är intressant. Har du någon uppfattning om hur ofta informationen som 
finns i systemen kontrolleras? På vilken basis det gör? 
 

53. P3 Det har jag faktiskt ingen koll på. 
 

54. G Ingen aning? 
 

55. P3  Nej. 
 

56. G Nej då går vi vidare. Finns det några speciella polices som då förklarar att 
informationen får inte vara si så här gammal och den här måste omhanteras 
efter si och så många år?  
 

57. P3 Nej, det har jag inte någon stenkoll på. Sedan har jag en fråga jag kom på nu 
också, kan en typ SharePoint-portal också räknas som ett beslutsstödssystem, 
alltså som en SharePoint-portal om man kan söka fram dokument och 
liknande? Det är ingenting så att du får ett… 
 

58. G Nej men det borde ju… 
 

59. E Nja, det beror lite på hur det används skulle jag vilja säga, det är ju väldigt 
diffust här, det är ju främst hur man använder det och hur det ligger som stöd 
så det beror på lite. 
 

60. P3 Om man, för att vi har ju som en SharePoint-portal där hela vår arbetsprocess 
finns beskriven, alltså från steg ett till mål ungefär så att de använder vi hela 
tiden också med för vår... det jag tänkte på när du sa uppdaterar information 
och vem som kontrollerar, där ligger ju liksom allt kring beslut om hur rutiner, 
polices, hur du ska göra i olika situationer. 
 

61. G Om det står skrivet så borde det ju räknas in om det står något om hur det ska 
hanteras så absolut så borde det just på de här frågorna om hur information 
hanteras så borde det ju kunna passa in här. 
 

62. P3 Jag har ju inte bättre koll på vem som, eller hur polices ser ut men där finns det 
olika vad ska man säga områdesägare som hela tiden har ansvar för sina delar i 
processen och hålla allting placerat, i ett annat sätt än i affärssystemet som är 
statiskt och bara egentligen söker alltså söker information om kandidater eller 
om län eller ja. 
 

63. G Det var kanske så vi tänkte mer kanske den informationen som finns om 
kandidaterna men det är i och för sig kandidaterna själva som uppdaterar väl? 
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64. P3 Mm, men vi kan köra på det, det blir lättare att ha på ett spår för de är ju 
väldigt olika det här, ja alltså det finns ju ingen möjlighet och kontrollera så att 
alla kandidaterna håller sin information uppdaterad. 
 

65. G Och det är ingenting som försvinner efter en viss tid om det inte är någonting 
som händer? En profil till exempel? 
 

66. P3 Ja jo, man får olika typer av status i systemet beroende på hur länge sedan det 
är man har loggat in som kandidat. Har det gått mer än en viss tid så får man 
inte jobbtips eller man är inte med på samma sätt annars vet jag att 
marknadsavdelningen skickar ut ”det var länge sedan du loggade in, gå in och 
uppdatera dina uppgifter”, men hur ofta det sker det vet jag inte. 
 

67. E Vet hur det är med statusen när den ändras, om det sker automatiskt eller om 
det är någon som sitter och kontrollerar? 
 

68. P3 Nej, det sker automatiskt. 
 

69. G Det sker automatiskt.  
 

70. P3 Mm, det gör det. 
 

71. G Det är ju någon sorts försök till att hålla det uppdaterat, det är klart att det är, 
absolut. 
 

72. P3 Ja precis. 
 

73. G Vad tycker du krävs av informationen för att du ska uppleva den som 
tillförlitlig? Hur tycker du den ska vara? 
 

74. P3 Ska kännas tillförlitlig? 
 

75. G Ja för att du ska kunna liksom… 
 

76. E Har du några speciella specifikationer som du anser finns för att informationen 
blir mer tillförlitlig? 
 

77. P3 Amen tyvärr kan det ju vara så att man måste tvinga, det är också så här att 
man måste tvinga kandidater att fylla i ett visst antal grejer för annars kan du 
inte registrera dig och det är lite motsägelsefullt för då pallar folk inte ibland 
att registrera sig för det blir för mycket, men absolut alltså man måste kanske 
tvinga dem att skriva in från och till datum på CV:na eller lägga in ett visst 
antal tekniska kompetenser. 
 

78. G Ålder, alltså om ni upptäcker att en profil som ni tittar på innehåller väldigt 
gammal information, är den då, ber ni då kandidaten att vara vänlig att 
uppdatera eller ni... går på det som står om kandidaten direkt eller, hur...? 
 

79. P3 Nej alltså oftast så länge man har bara tid med det så brukar vi skicka ett mail 
om det att du har i stort sett ingenting på ditt CV eller du har ingen information 
så därför får du uppdatera eller så är man ju inte med i rekryteringsprocessen 
så det får vi ju göra manuellt. Det får vi göra. 
 

80. G I vilken utsträckning letar du information från andra källor än just det här 
beslutsstödssystemet om inte det ger fulländad eller tillräcklig information? 
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Går du någon annan väg för att komplettera eller hur hanterar du den 
situationen? 
 

81. P3 Ja absolut, det googlas en hel del. Nej, men det får man absolut göra, där får 
jag nog väga in den här portalen med processer och rutiner också för där kan 
det absolut vara att om det inte är någon som har tänkt på ja att lägga upp en 
rutin för... alltså det kan handla om arbetsrätt till exempel, ja då får man ju 
verkligen söka sig till andra källor om det inte finns beskrivet just hos oss, 
lönefrågor eller sådär. 
 

82. G Så att det förekommer rätt ofta med andra ord? 
 

83. P3 Ja det tycker jag nog, inte varje dag absolut inte men en gång varannan vecka 
kanske. 
 

84. E  Mycket facebookande för att se hur kandidaterna är? 
 

85. P3 Vad sa du? Gå in på facebook konton? 
 

86. E Facebooka dem och se hur de ser ut? 
 

87. P3 Ja, det händer det kan jag avslöja, hehe. 
 

88. G Ja, det gör det nog! 
 

89. P3 Lås kontona! 
 

90. G Så kommer vi till en ansvarsfråga här eller ja det blir det väl, ifall du anser att 
rätt personer i organisationen har tillgång till rätt informationen? 
 

91. P3 Ja där är vi nog rätt duktiga på alltså själva affärssystemet är nämligen öppet 
för alla. 
 

92. G Så där är inga behörighetsgrejer och restriktioner? 
 

93. P3 Faktiskt, det kan eventuellt vara i vissa rapporter som inte alla kan dra ut om ja 
men det är liksom ingenting som man är intresserad av heller i så fall sen så är 
till exempel ekonomikontoret, de har sina egna som hanterar de interna lönerna 
och sådana grejer det har vi inte tillgång till men då har de ju ett annat system 
för det så att för min enskilda roll så är det inga konstigheter.  
 

94. G Sedan kommer vi till, här följer ett par frågor här som då ska rangordnas från 
ett till fyra där ett är ingenting och fyra är väldigt mycket, en skala så att säga, 
och det första här då, eller de följande faktorerna är då hur de påverkar dig vid 
ett beslut. Vi börjar med personliga faktorn där har vi känslor och hälsa och 
liknande grejer som speglar in när du sitter och tar beslut, hur mycket tycker du 
att det påverkar dig? 
 

95. P3 Min egen hälsa och...? 
 

96. G Mm. 
 

97. P3 Jag skulle nog säga en 2, kanske. Det finns givetvis, man är ju människa och 
det gäller ju att vara uppmärksam om man ska ta beslut när man inte är hundra. 
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98. G Mm, sen kommer vi till ekonomiska, där vi då talar om tid och budget, hur 
mycket påverkar det dig i beslutet? 
 

99. P3 Jättemycket, hehe. 
 

100. G Mm, då är det fyra då kanske till och med? 
 

101. P3 Ja sätt en fyra på den, det är liksom… 
 

102. G Sen har vi omgivningen, där då samhället spelar in moral, etik och liknande, 
hur tycker du att det påverkar dig? 
 

103. P3 Ehm, där skulle jag nog sätta en 3:a faktiskt för att vi är grymt granskade 
utifrån. 
 

104. G Det är så? 
 

105. P3 Mm men det är kanske inte min egen moral, nej men det är det absolut jo det 
skulle jag säga en 3:a. 
 

106. G Mm, och hur själva informationen då tillgängligheten, vad som presenteras, 
relevansen för det ni får fram, hur mycket tycker du det spelar in? 
 

107. P3 Ehm, ja alltså det roliga är att när man inte får fram den informationen man 
behöver så får man ju fatta beslutet ändå, så är det ju men sätt en 3:a på den då. 
 

108. G Sen organisatoriska, det är ju mer internt då, polices, resursfördelning, 
företagskultur, maktspel till exempel hur tycker du det påverkar? 
 

109. P3 Ehm, 2:a kanske. 
 

110. G De var de rangordningsfrågorna så vi lämnar ett till fyra nu sen så jag att vi 
glömde en fråga här uppe och det är ifall det finns krav på dig att använda era 
system när du tar beslut? Kan du få igenom ett beslut där du inte har använt dig 
av information från systemet då? 
 

111. P3 Ja det kan jag men det är också en väldigt svår fråga för det beror ju på vad det 
är men att bestämma mig för kandidater och så det kan jag ju absolut göra utan 
att gå igenom systemet. 
 

112. G Det får du liksom göra utan att...? 
 

113. P3 Ja det får jag ju. 
 

114. E Så det finns egentligen inga högre krav på att du alltid måste använda dig av 
systemet? 
 

115. P3 Nej men ja högre krav finns det att kanske hålla systemet uppdaterat med alltså 
vad som händer och sker i så fall, då kanske jag måste uppdatera att jag har 
presenterat en kandidat utifrån eller alltså... absolut där finns krav på att vi ska 
reka. Hela tiden i ärenden och så vad som händer och så, det finns det. Det 
beror på vad det är för något. 
 

116. G Ok, och då kommer vi in på kritiskt tänkande kring när man då sitter i 
systemen och första frågan lyder ifall du någon gång ifrågasätter informationen 
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som presenteras i systemen? Varför gör du det och varför gör du inte det? 
 

117. P3 Det gör jag lite då och då. Kandidater där är det ju väldigt subjektiva 
uppskattningar som de själva har fyllt i, kanske kan vara att gradera sig på 
kunskaper, kunskapsmässighet inom saker kan man ju absolut ifrågasätta, man 
kan ifrågasätta varför det inte visar samma siffra när man trycker ut en rapport 
som det gör inne i systemet varför det alltid går in röda dagar när det är röda 
dagar på tidsrapporteringen men helt plötsligt i april månad nu så gick det inte 
in, ja absolut. 
 

118. G Om du då tänker dig in i en situation där du då ifrågasätter till exempel med 
kandidaterna att du inte riktigt anser att det stämmer eller har anledning att 
ifrågasätta, hur tar du dig vidare från en sådan situation? 
 

119. P3 Där handlar det egentligen om att bara ringa kandidaten om det verkar så pass 
intressant men återigen så är det då tid och budget som pressar en så man har 
inte möjlighet att ringa till alla kandidater så att ja, men får att veta så får man 
ju kolla upp läget med antingen någon som är ansvarig eller någon som ger en 
mandat och välja om jag ska kolla på rapporten eller om jag ska kolla i 
systemet eller så får jag själv ringa till kandidater eller till ja ansvariga inom 
nått specifikt område.  
 

120. G Hur fungerar informationshanteringen i de här systemen, vi har ju också varit 
lite inne på det här att kandidaterna själva matar in, men hur fungerar det 
annars, editering om man ska ta bort, finns det människor som har hand om det 
är eller hur ser det ut med informationen i systemen? 
 

121. P3 Kandidater får vi liksom inte gå in och editera deras CV-bild, alltså där får vi 
inte göra någonting, medans givetvis personuppgifter och annat som läggs till 
det görs ju av oss, ja kontonummer, anställningsperioden och sånt så det är vi 
som gör det. Konsultchefer. 
 

122. E Har alla tillgång till att editera då eller det är bara just den personen som har 
den kandidaten då eller? 
 

123. P3 Nej alla har tillgång. 
 

124. E Så egentligen skulle du kunna gå in och modifiera någon annans? 
 

125. P3 Mm det skulle jag. 
 

126. G Då kommer vi osökt in på underfrågan där hur din tillförlitlighet kan påverkas 
av just av den rådande informationshanteringen? 
 

127. P3 Ja den är ju egentligen, där går man snarare in på företagskultur och litar på 
varandra och så för att där är alltid någon som... ekonomikontoret har alltid 
koll på att kontouppgifter ska vara rätt och det sköts nästan automatiskt för de 
kollar alltid av om ett kontonummer inte stämmer överens med varenda siffra i 
personnumret så kan du inte skicka iväg det, du kan inte skicka det fel eller 
sådär så det är alltid vissa som har koll på de viktiga bitarna så att inte några 
konstiga grejer sker men sådär att redigera liksom någon, lägga in någon till 
exempel på någon konsult som har misskött sig det kan vi behöva göra och 
rigga ett sådant ärrande och det kan vem som helst göra men polices, alltså 
hela kulturen genomsyras av att man litar på varandra och på den information 
som läggs in och det är ingen som skulle göra något konstigt alltså för att vi det 
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tror jag handlar om att man jobbar inte som individ utan alla jobbar mot 
samma mål så det är ingen som har något ut av att fördärva. 
 

128. E Om man ser det som att folk inte går inte för att fördärva, men folk kan ju 
fortfarande gå in och göra misstag, editera fel, alltså någon går in och ändrar i 
fel personer och tror att de är inne i någon annans. 
 

129. P3 Ja det kan ju hända. 
 

130. E I och med att man har access till något man inte borde ha egentligen? 
 

131. P3 Ja det skulle kunna hända men det händer inte. 
 

132. E Det är ingenting som du är rädd för? 
 

133. P3 Nej inte alls och skulle någonting ändras på något sätt det skulle kunna vara 
ibland så har man ju en konsult som går över till en annan av mina kollegor för 
att de jobbar på ett nytt företag och då kanske man ska lägga över personen på 
ett visst datum som personalansvarig etc. skulle det vara fel så märker man av 
det ganska snabbt och det är inte några väsentliga misstag som vi kan göra det 
hade varit värre om vi hade haft tillgång till ändra med kollektivavtal som är 
inlagda liksom och sådana grundbitar som skulle kunna göra jättemycket fel ut 
mot kunder och konsulter där är det någon som är ansvarig och bara har 
tillgång till att göra det. Så det finns ju vissa sådana bitar där det bara finns en 
person som är ansvarig för men det är ofta sådant som göra en gång om året 
eller en gång ja... 
 

134. G Då har vi två frågor kvar bara, den första är ifall du har något sätt att öka 
tillförlitligheten till informationen, gör du någonting för att du tycker, hur ska 
jag formulera mig, någon situation där du gjort något för att öka 
tillförlitligheten till informationen? 
 

135. P3 Ja alltså nu måste jag nog blanda in den här SharePoint-portalen igen eftersom 
affärssystem är så statiskt och där är det i stort sett bara kandidater, konsulter 
som man i så fall skulle vilja öka tillförlitligheten och då kanske man ber dem 
att kan inte vi gå igenom din profil, vart står vi nu? Nu var det två år sedan du 
registrerade dig... och hela den, men annars så har vi ju förslagslåda, 
förbättring så du bara kan klicka på en knapp, varje gång du bara ens kommer 
på något förbättringsförslag så skickas det centralt och ut till de som har sina 
ansvarsområden så det är väldigt lättillgängligt om man skulle upptäcka fel 
någonstans.  
 

136. G Ja absolut, och den sista lite mer öppna frågan är då hur du anser att 
tillförlitligheten till informationen kan påverka statiska beslut? 
 

137. P3 Ja men det gör det ju, säg att, speciellt om då det är väldigt ont om tid väldigt 
tajt budget, vilket det alltid är hehe då är det klart att då hinner du inte agera så 
mycket manuellt, du hinner inte göra saker manuellt och då måste du ha ett 
kanske affärssystem som är kanske mer tillförlitligt där allting bara finns eller 
ja, och det är ett problem för man kan inte, eller i vårt fall är det ett problem för 
du kan inte tvinga kandidater att uppdatera sitt CV en gång i månaden för då 
skulle vi tappa dem, då skulle ju folk tröttna alltså det hinner man ju inte med. 
Så där är ju alltid problem men det påverkar beslut absolut för i värsta fall om 
jag inte får fram tillräckligt med information om hälften av kandidaterna som 
sökt en tjänst men jag får det från fem kandidater då är det ju de kandidaterna 
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man koncentrerar sig på om jag nu ska tala i klarspråk så är de är ju de som jag 
ens hinner koncentrera mig på. 
 

138. G Så det kan till och med bli så att någon som egentligen är mer kvalificerad eller 
mer lämpad som hamnar utanför? 
 

139. P3 Det skulle kunna vara så absolut, för har inte vi den informationen så vet vi ju 
inte om det så det skulle absolut kunna vara så. 
 

140. G Har du något mer att tillägga? 
 

141. E Nej det har jag faktiskt inte. 
 

142. G Nej jag tycker vi har fått ut det vi ville. 
 

143. E Fått med både det ena och det andra 
 

144. G Ja 
 

145. P3 Ok... haha. 
 

146. E Har du något eget du vill tillägga någon kommentar eller synpunkt? 
 

147. P3 Nej det har jag väl inte mer än att jag hoppas att det har värde på något sätt, det 
är ju så att beslutsstödssystem är så… ja svårt att... 
 

148. G Ja men vi har fått in mycket intressant! 
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7.6 Intervjuprotokoll 4 

 
Deltagare:  
P4 – intervjuperson 4 
Erik Tengstam (E) – intervjuledare  
Christofer Johansson (C) – sekreterare 
Gustav Lindvall (G) – sekreterare 
 
Datum: 13/4/12 

# Talande  
 

1. E Då börjar vi med dig som person. Din bakgrund, vad du har för utbildning, 
ålder och roll i verksamheten här 
 

2. P4 Ja. Jag är 25 år, fyller 26 i år. Jag har en kandidatexamen och en halv master, 
hehe. I miljövetenskap. Så fyra år universitetsstudier. 
 

3. E Och rollen som du har i denna verksamhet? 
 

4. P4 Jag är miljöhandläggare, om det är titeln… 
 

5. E Japp! Perfekt. Men du ska fullborda din magister? 
 

6. P4 Master. 
 

7. E Master, precis. 
 

8. P4 Ja det ska jag! 
 

9. E Då går vi in lite på systemen, och då undrar vi hur länge du har använt dig av 
någon form av BSS, beslutsstödssystem. 
 

10. P4 Just i det här yrket jag har nu eller även om jag jobbat med det tidigare? 
 

11. E Generellt. Första gången du kom i kontakt med det. Hur det än må ha varit. 
 

12. P4 Det var i skolan faktiskt som vi… 
 

13. C Nää men. 
 

14. E Jo men det går ju bra! Hur kom då i kontakt med det? 
 

15. P4 Vi har utbildats i det, i vissa system… informationssystem. 
 

16. E Ja. 
 

17. P4 Men jag använde det ju inte dagligen i skolan. Utan det är ju på arbetsplats. 
 

19. E Men här har du använt det i ungefär ett år? 
 

20. P4 Ja. 
 

21. E Men du har varit i kontakt med det innan i skolan… Och då snackar vi om din 
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miljöutbildning och inte tidigare i skolan? 
 

22. P4 Nej precis. 
 

23. E Då kommer vi till vilka beslutssystem som du har använt dig av. Om de har 
specifika namn? 
 

24. P4 Mm. Det stora som jag tänker på är GIS. ARC-GIS heter det. 
 

25. C Hur stavas det? 
 

26. P4 A-R-C. Sen GIS med stora bokstäver. 
 

27. E G-I-S 
 

28. P4 Ja, G-I-S. Och det är Geographic Information Systems, och det var det jag 
använde i skolan också, som vi lärde oss där. 
 

29. E Så då hade du lite kunskap om det innan du började här. 
 

30. P4 Ja. Och sen har vi ett som heter Fastighetsdataregistret. Eller 
Fastighetsdatasystemet heter det nog. Ja Fastighetsdatasystemet, FDS. 
 

31. E Ja okej, är det specifikt här eller är det något system som du vet att andra 
använder sig av också? 
 

32. P4 FDS är nationellt. Så det kan jag komma åt i hela Sverige om jag vill kolla på 
någonting. Men jag ska ju bara kolla på det som rör det jag arbetar med…  
 

33. E Yes. Okej, hur ofta använder du dig av beslutsstödssystem för att fatta statiska 
beslut? Är det dagligen, några gånger i veckan eller några gånger i månaden?  
 

34. P4 Det är dagligen. 
 

35. E Dagligen… Vilka delar av din beslutsprocess stöds av BSS? Om vi delar upp 
det i informationsinsamling, analys och val av alternativ.  
 

36. P4 Mm. Då är det allra mest informationsinsamling men även analys. 
 

37. E Perfekt.  Hur presenteras informationen för dig i BSS, är det t.ex. i texter, 
grafer, tabeller… 
 

38. P4 Kartinformation är det mycket i GIS, och då är det olika lager som man kan 
lägga på. 
 

39. E I form av bilder då? 
 

40. P4 Ja, bilder som utgår från geografisk punkt. 
 

41. E Och hur tror du att det påverkar din tillförlitlighet till informationen då att den 
presenteras just i det här formatet? 
 

42. P4 Mm, det är ganska exakt. Men om man zoomar för mycket så får för nära, det 
är väl någon upplösning som... den klarar ju inte centimeterupplösning i 
verklighet utan…  
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43. E Är det så specifikt i verkligheten då? 

 
44. P4 Nej. Det är det inte. 

 
45. G Det här andra systemet… 

 
46. P4 Fastighetsdata? 

 
47. G Ja, hur presenteras det där? 

 
48. P4 Där är det i textform, rubriker och information under olika rubriker. 

 
49. G Okej. 

 
50. E Anser du det vara bättre eller sämre om du skulle kunna få det på annat sätt? 

 
51. P4 Det är väldigt tråkig layout i det systemet. Det är sådan där ni vet datorskrift, ni 

vet sådan jättetråkig layout. Men man kan koppla det till det här GIS också så 
man kan få samma information i GIS 
 

52. G I grafik då? 
 

53. P4 Ja men man får en översiktlig information i grafik. Och sen får man 
detaljinformationen i text.   
 

54. E Mhm, tror du det påverkar dig då? Din tillförlitlighet, att det blir varierande då 
i stället? 
 

55. P4  [P4 funderar] Ja det är ju oftast olika saker jag kollar på när jag använder de 
olika systemen. Så nej jag tror inte att det påverkar tillförlitligheten. 
 

56. E Då går vi i stället in på informationsunderlaget som finns i själva systemen, 
och då undrar vi vad du har erfarenheter av informationen. Om du tycker att 
det är positivt, negativt? Om den är bra eller dålig, och om du har något 
specifikt exempel på det. 
 

57. P4 Mm. Jag tycker det är positivt, om man jämför med vad alternativet skulle 
vara. Och det skulle vara att kolla i papper och det skulle ta lång tid… Så jag 
tycker att det är ett smidigt system att använda. 
 

58. G Har du haft några negativa erfarenheter? Någonting som har ställt till det 
någon gång? 
 

59. P4 Ja det är vissa saker som inte stämmer. Man får dubbelkolla en del saker. Men 
de vet man ju av erfarenhet vilka de är. 
 

60. C Är det vardagliga saker? Alltså att dubbelkolla, eller vad är det för saker? 
 

61. P4 Vad sa du att?  
 

62. C De här sakerna som du måste dubbelkolla, vad är det för saker? 
 

63. P4 Det kan vara t.ex. om jag söker på en gata i en kommun, så kan det finnas två 
gator i den kommunen med det namnet, men den hittar bara en av dem. Då litar 
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jag på att då är det den här gatan som gäller, men sen har det visat sig att det 
var det inte alls. Det var en helt annan gata. Men då kan det ha varit för att jag 
har sökt på ett gatunummer också, och det gatunumret fanns bara där. Men om 
jag har sökt på alla gatunummer på den gatan så hade det hittat. Så det kan vara 
hur jag filtrerar min sökning också. 
 

64. E Hur upplever du allmänt att kvaliteten är på informationen, är den bra eller är 
den dålig? 
 

65. P4 Den är bra. 
 

66. E Bra? Väldigt intressant… Vet du hur ofta informationen som finns i systemen 
kontrolleras? 
 

67. P4 Ehm, informationen i systemet kommer ju delvis internt att det är människor 
här som jobbar med det och uppdaterar och lägger upp information. Men även 
externt sådant som är nationellt för hela Sverige. Och då kan det vara någon 
nationell myndighet… Men jag gissar att det kontrolleras, jag är ju beroende av 
att det stämmer. 
 

68. E Så du tar för givet att det kontrolleras. Men du vet inte egentligen exakt hur det 
fungerar? 
 

69. P4 Jag vet att det här FDS, det kan lagga några dagar om de har ändrat någonting. 
Alltså om de har ändrat någon information så kan det ta några dagar innan den 
är uppdaterad. 
 

70. E Vet du om det finns några polices för hur gammal information ska hanteras och 
tas bort? 
 

71. P4 Nej, jag känner inte till någon policy om det. 
 

72. E Okej. Vad tycker du att det krävs för att du ska tycka att informationen som 
presenteras för dig är tillförlitlig? Har du några specifika krav som du känner 
att detta ska uppfyllas? 
 

73. P4 Hm. Det hade ju varit bra om man visste datum när den här informationen 
kontrollerades.  
 

74. E Finns det? 
 

75. P4 Nej det finns inte. Eller vissa skikt i det här GIS står det datum på, men det är 
ofta 2009, haha. Så då vet man ju inte riktigt… 
 

76. C Men du påverkas inte så mycket av hur det presenterades, eller hur? 
 

77. P4 Nej, om det var i tabell eller text? 
 

78. C Precis. 
 

79. P4 Nej det tycker jag inte. 
 

80. E Okej. Men det har vi här [E knackar på mobilen som spelar in intervjun]. Men 
annars så upplever du informationen som tillförlitlig? 
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81. P4 Ja. Utom det jag vet att jag måste dubbelkolla. 
 

82. E I vilken utsträckning letar du information från andra källor än just de systemen 
som du använder dig av?  T.ex. att googla eller fråga någon annan. 
 

83. P4 Jo men det händer. Det är t.ex. ibland i systemet så ska jag kolla efter något 
naturskyddsområde, så om man kollar efter det så finns det kanske tre som 
heter samma som visar olika gränser och så står det ingen förklaring till vilken 
som är rätt. Men då kan jag gå till den enheten som jobbar med det här och 
fråga vilken av dem jag ska använda. 
 

84. E Händer det att du googlar?  
 

85. P4 Ja Google använder jag också! 
 

86. G Det är kanske där informationen egentligen inte räcker till?  
 

87. P4 Precis. Sen har vi andra, det är inte riktigt system, det är mer arkiv och register 
som man kan kolla i. Men jag skulle inte kalla det riktigt för 
beslutsstödssystem. 
 

88. G Nej… 
 

89. P4 För det är mer tabeller som jag kan kolla i. Det faller nog inte inom BSS… 
 

90. C Nej, men däremot om du använder det som någon källa utöver systemet så 
faller det in under frågan. 
 

91. P4 Ska jag namnge de källorna? 
 

92. E Nej, det behövs inte. Tycker du då att rätt person här i organisationen har 
tillgång till rätt information i systemet? 
 

93. P4 Ja, alla har tillgång till allt inom organisationen, inom GIS-systemet. 
 

94. E Så det finns inga begränsningar? Så du kan komma åt allting du vill? 
 

95. P4 Ja. Sen kan det finnas en begränsning att jag inte vet exakt vad det betyder om 
jag tar fram en sak som jag inte arbetar med. Jag kanske tolkar den 
informationen på fel sätt om jag inte är insatt i den. 
 

96. C Behöver alla ha tillgång till all information? 
 

97. P4 Nej. Jag tror att det är krångligare att begränsa tillgången än vad det är att bara 
släppa. 
 

98. E Då kommer vi in på dig som person i stället. Det första är vilka krav det finns 
på att du ska använda ska använda systemet när du ska fatta statiska beslut. 
 

99. P4 Jag måste använda det för att kunna fatta ett beslut, för att motivera mitt beslut 
så använder jag mig av fakta som jag fått från systemen. 
 

100. G Så för att få igenom ett beslut så måste du grunda på informationen i systemet? 
 

101. P4 Ja precis, bakgrunden till beslutet hämtar jag i systemet och motiverar det med 
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systemen. 
 

102. E Då kommer vi in på några frågor som ska besvara i en skala från 1 till 4 där ett 
är inget alls och för är väldigt mycket. Det är hur ett antal faktorer påverkar dig 
när du ska fatta beslut. Första är personliga faktorer såsom känslor och din 
hälsa. 
 

103. P4 2:a. 
 

104. E 2:a. Sen ekonomiska faktorer i form av tid och budget. 
 

105. P4 3:a. 
 

106. E Omgivningen, såsom samhället, moral och etik. 
 

107. P4 2:a. 
 

108. E Organisatoriska faktorer såsom polices, resurser, makt och kultur. 
 

109. P4 2:a. 
 

110. E Och sist informationen dess tillgänglighet och relevans för ditt beslut. 
 

111. P4 4:a 
 

112. E Okej. Då lämnar vi skalorna och går in på det kritiska tänkandet. Ifrågasätter 
du någonsin informationen i systemen du använder? 
 

113. P4 Ja det gör jag.  
 

114. E Varför gör du det? 
 

115. P4 Det kan vara att man känner på sig att någonting inte riktigt stämmer. Att det 
går emot något annat man sätt i ett annat system. 
 

116. E Hur går du då tillväga i ett sådant scenario? 
 

117. P4 Då frågar jag mina kollegor. Sen får man dubbelkolla med ett annat system 
eller någon annan information. 
 

118. E Okej. Vet du hur ansvaret för informationen fungerar i systemen?  
 

119. P4 Vi har en samordnare för GIS. Om man har frågor eller något verkar fel så hör 
man av sig till henne, så kontrollerar hon det.  
 

120. E Hur tror du att det påverkar din tillförlitlighet att det fungerar på det här sättet? 
 

121. P4 Jag tror att det ökar min tillförlitlighet. Att det är någon inom organisationen.  
 

122. E Så det sker på ett bra sätt? 
 

123. P4 Ja. Så man behöver inte förklara, hade det varit en utomstående person som 
visste mycket om systemet men inte det man jobbar med så skulle det bli svårt 
att förklara 
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124. E Hur fungerar informationshanteringen? Ex. ta bort, lägga till och modifiera 
informationen i systemen. 
 

125. P4 Det finns en som är ansvarig för det, men det finns flera personer inom 
organisationen som har behörighet att skapa information som ska ligga i 
systemet. Bl.a. jag. 
 

126. E Så du har själv möjlighet att göra det?  
 

127. P4 Ja på vissa skikt, inte på allt. 
 

128. E Så det finns restriktioner i hur det fungerar. Hur tror du då att det påverkar din 
tillförlitlighet?  
 

129. P4 Jag vet hur rutinerna ser ut för det och det är kvalitetssäkras väldigt noggrant. 
Så det litar jag på att det stämmer. 
 

130. E Så det sker efter strikta regler? 
 

131. P4 Ja det finns vissa tillvägagångssätt hur informationen ska säkras. 
 

132. E Så det litar du på till fullo? 
 

133. P4 Ja! 
 

134. E Bra. Har du någon själv något exempel på sätt som skulle kunna öka 
tillförlitligheten till informationen i era system? Såsom det du sa tidigare med 
att man kunde se när informationen hade modifierats. 
 

135. P4 Ja det är mitt främsta exempel. Man vill ha ett datum, men det vet jag inte det 
kanske man kan få fram. Det borde kanske jag vara mer insatt i, det kanske 
faktiskt går. Och det är lite tidspress, man får prioritera lite, vilka saker man 
kontrollerar och är det mycket att göra så blir man lite slarvig, och det sänker 
ju tillförlitligheten, mer till besluten kanske inte till informationen.   
 

136. C Tidsbristen då? 
 

137. P4 Ja, det är tidspress. 
 

138. E Och så kommer vi då till den sista frågan. Hur anser du att tillförlitligheten till 
informationen i systemen kan påverka statiska beslut? Vad har tillförlitligheten 
för påverkan? 
 

139. P4 Alltså om tillförlitligheten ökar att det påverkar beslut? 
 

140. E Ja om t.ex. tillförlitligheten är hög, påverkar det beslut så att dom blir bättre 
eller om tillförlitligheten är låg, tar det längre tid att fatta beslut? 
 

141. P4 Det tar nog inte längre tid att fatta beslut men beslutet blir ju mer osäkert. 
 

142. E Så det blir svårare att fatta beslut? 
 

143. P4 Ja. Om tillförlitligheten var lägre skulle jag nog fundera mer på mina beslut. 
Resonera mer och kanske ta in fler källor.  
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144. E Besluten kanske blir bättre om tillförlitligheten är hög? 
 

145. P4 Dom som påverkas av ens beslut vet ju inte vad jag har som bakgrund när jag 
fattar beslut, de vet ju inte hur tillförlitlig den informationen är.  
 

146. E Så hade det blivit någon skillnad för dem om din tillförlitlighet hade var högre? 
 

147. P4 Det hade det nog. Jag hade nog varit mer säker på mitt beslut och kanske vågat 
ta ett svårare beslut, man kanske feg-spelar lite om man inte vet så mycket. Är 
ni med på vad jag menar? 
 

148. C, E & G Jadå. 
 

149. C Vad hade det kunnat få för konsekvenser, om vi säger att din tillförlitlighet 
hade varit låg och du ändå fattar beslutet, vad kan det då innebära?  
 

150. P4 Att någon överklagar beslutet till en högre instans och får rätt emot mig att jag 
får ändra mitt beslut. För att det då är tagit på för osäkra grunder. Så då kan 
mitt beslut bli ogiltigt.  
 

151. E Har vi något att tillägga? 
 

152. C Det var det här med hur det presenteras. Det var skillnad på GIS och FDS? 
 

153. P4 Ja, FDS är text som kommer upp på skärmen som jag kan sortera på olika sätt.  
 

154. C Och det här andra var ju då kartor och geografiska punkter. 
 

155. P4 Ja, man utgår från en geografisk punkt så kan man lägga på olika skikt, så får 
man information om den punkten, finns det vattenskyddsområde eller 
naturskyddsområde här, vad är det för grundvatten och sådant i massor av olika 
lager. 
 

156. C Det har vi varit inne på om det går att gå på djupet, kan man göra det? 
 

157. P4 Ja absolut. Man blir yr varje gång den zoomar. Först ser man hela Skåne se kan 
man se en liten fastighet. 
 

158. E Men i den andra som visar text, kan du gå in på djupet eller får du bara all text? 
 

159 P4 Jag kan sortera det på olika sätt. Men i GIS kan man sortera mycket mer 
detaljerat. 
 

160. E Då var det allt vi hade. Tack så mycket för din tid. 
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7.7 Intervjuprotokoll 5 

Intervjuprotokoll 5 
 
Deltagare:  
P5 – intervjuperson 5 
Erik Tengstam (E) – sekreterare 
Christofer Johansson (C) – intervjuledare 
Gustav Lindvall (G) – sekreterare 
 
Datum: 23/4/12 

# Talande  
 

1. C 
 

Då börjar vi med lite bakgrundsinformation. Hur gammal är du? Utbildning? 
 

2. P5 
 

Ja, jag är 37 år gammal och är systemvetare och ekonom. 

3. C 
 

Har du examen i båda? 

4. P5 
 

Ja 

5. C 
 

Vad har du för roll här? 

6. P5 
 

Jag är… det heter Enhetsansvarig (Business area manager) i Skåne och för öst. 
Så det är verksamhet med ungefär 200 medarbetare som finns spridda på fyra 
orter. Jag är dessutom platschef (Site Manager) i Malmö och det är… består då 
av två olika arbetsplatser med ca 600 medarbetare som är kopplade till oss i 
Malmö. 
 

7. E 
 

Jag får bara fråga när du tog examen… 

8. P5 
 

Mm. Det gjorde jag, nu ska vi se, -99. 

9. E 
 

Båda samtidigt då eller? 

10. P5 
 

Ja. 

11. C 
 

Det var lite om bakgrunden. Sen då går vi in på beslutsstödssystemen då, och 
då tänkte vi fråga hur längre du har använt dig av det? 
 

12. P5 
 

Sedan början av… 2000, nu ska vi se… jag ska vara mer precis. 2001, 2002, 
något sådant. 
 

13. E 
 

11 år säger vi då? 

14. P5 
 

Ja, det blir rätt. 

15. C 
 

Vilka beslutsstödssystem har du använt dig av? 

16. P5 
 

Många. Många och olika. Just nu så har vi samlat många olika typer av 
processer och beslut kopplat till processer i ett och samma system som är 
baserat på Cognos. 
 

17. C 
 

Cognos, just det. 
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18. P5 
 

Men där innefattas då många olika, det är såväl ekonomi som HR, och olika 
typer av just processer kopplade till de besluten som finns. 
 

19. C 
 

Har ni något internt egenutvecklat? 

20. P5 
 

Ja, det är det. 

21. C 
 

Det är också inkluderat i Cognos? 

22. P5 
 

Ja, det är det. Alltså Cognos är ju plattan, sen så är hela BI-systemet framtaget 
för de behoven som finns hos oss. Men det är ju Cognos fullt ut som vi 
använder, de kuber, rapporter som finns där. 
 

23. C 
 

Ja, hur ofta använder du dig av BSS till just statiska beslut? Om vi tänker 
dagligen, några gånger i veckan, några gånger i månaden? 
 

24. P5 
 

Några gånger i veckan. 

25. C 
 

Bra, sen tänkte vi kolla vilken del i din beslutsprocess som stöds av 
beslutsstödssystemet… vi tänker oss tre stycken alternativ där första är 
informationsinsamling, sen val av alternativ/analys, sen ett verkställande på 
slutet. 
 

26. P5 
 

Ja, framförallt då nummer 1 och 2. Inte så mycket verkställande, å andra sidan 
så bygger det på nummer 1 och 2, men om jag ska göra någon rangordning så 
framförallt nummer 1 och till rätt stor del nummer 2. 
 

27. C 
 

Den sista är väl egentligen då system som genererar beslut och så. 

28. P5 
 

Precis och det göra jag inte. 

29. C 
 

Sen har vi kring det visuella, hur presenteras informationen i 
beslutsstödssystemet för dig? 
 

30. P5 
 

Rapporter. 

31. C 
 

Okej. Sen har vi en underfråga till det som handlar om tillförlitligheten. Det är, 
hur du tror att din tillförlitlighet till informationen kan påverkas av det 
visuella? Rapporter i just ditt fall… 
 

32. P5 
 

Jo, men det är ju viktigt, gissar jag. Sen uppfattar jag att det systemet som jag 
använder även stöttar med det, att det ger mig en känsla att det är tillförlitligt 
även gällande designen, så visst är det viktigt! Så att det är enkelt att ta till sig, 
liksom snyggt och prydligt så att jag inte behöver lägga tid på det. 
 

33. C 
 

Har du möjlighet att få det på annat sätt också? 

34. P5 
 

Ja, kanske inte designmässigt. Då får jag lägga väldigt mycket tid på det själv, 
alltså på hur jag vill ta ut informationen. Jag skulle kunna påverka det, att just 
beställa en annan design, men det är ingenting som jag gjort. 
 

35. C 
 

Sen har vi om informationsunderlaget då, om informationen i systemet. Och då 
vill vi höra vad du själv har för erfarenheter om informationen i 
beslutsstödssystemet? Det kan vara både positiva och negativa… 
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36. P5 
 

Väldigt generell fråga. Ja… vad ska jag säg. Jag är inte riktigt säkert på vad 
essensen i er fråga är? 
 

37. C 
 

Ja, alltså. Det är ju om just beslutsstödssystem och informationen som det 
tillhandahåller, ifall du har varit med om någon gång… ifall vi säger ett beslut 
som man tagit utifrån informationsunderlaget och sen har det blivit… antingen 
något som blivit bra eller dåligt. 
 

38. P5 
 

Vi kan säga såhär, att det finns både de tillfällen som jag ser att det är 
uppenbart korrekt information som kommer ut och stödjer en i de tankarna 
man har om vad man behöver göra. Jag har också haft erfarenheter av vi tagit 
ut information där inte informationen i sig varit tillräckligt komplett. Utan den 
har vi behövt analysera vidare och lägga på ganska mycket 
verksamhetskunskap som inte systemen har inkluderat. Men vi har gjort 
jämförelse mellan olika enheter om lönsamhet eller over head-kostnader som 
det varit uppenbart att vi har missat, eller att informationen inte har funnits i de 
systemen vilket varit betydande för de beslut vi varit på väg att fatta. Det blir 
lite kryptiskt känner jag, jag kan vara tydligare… När vi har synat löner, som 
är en viktig information som finns med, det är ju en av de största kostnaderna i 
ett företag. Då har vi, när vi gått in och tittat för olika grupper, jämfört grupp 
för grupp och då har man missat vissa saker då vi tittat rent krasst på löner, och 
där finns andra saker som också… andra former av förmåner och 
semesterdagar och så vidare, som gör att det inte är jämförbart att bara titta på 
en post för enheterna då. Väldigt ofta, ska jag säg, så är det så uppenbart rätt att 
informationen verkligen stödjer de som den känslan som vi har. För att 
exemplifiera det så, i det dagliga så jobbar vi mest med uppföljning av hur 
lönsamma vi är, och hur mycket uppdrag vi har, alltså vad våra medarbetare 
har att göra. Och då får vi det i form av procenttal och timmar… timantal och 
så. Den känslan som man har innan man går in och tittar är i stort sätt alltid 
helt rätt mot vad den informationen som finns i våra system då. 
 

39. C 
 

Jättebra. Hur upplever du att kvaliteten är på informationen i 
beslutsstödssystemet? 
 

40. P5 
 

Good. 

41. C 
 

Den är bra? 

42. P5 
 

Ja, mm. 

43. C 
 

Har du någon uppfattning om hur ofta informationen kontrolleras i 
beslutsstödssystemet? 
 

44. P5 
 

Man kan ju kontrollera från olika håll, där vi som verksamhetsansvariga gör en 
viss form av kontroll eftersom vi är de som vet bäst om till exempel hur 
verksamheten går och kan checka liksom, matcha de resultat som finns i 
systemet. Så den typen av kontroll görs ju dagligen kan man säga. En annan 
kontroll, om man säger mer back-end-kontrollen, den vet jag inte hur ofta man 
går in och säkrar så att informationen liksom… informationsflödet fungerar, så 
att det man rapporterar in är det som ramlar in i våra rapporter. Annars har jag 
ingen aning… 
 

45. C 
 

Det är ett svar det med! Finns det några polices för hur gammal information 
ska hanteras? 
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46. P5 
 

Vet ej. 

47. C 
 

Vad krävs för att du ska uppleva informationen som tillförlitlig i systemen? 
 

48. P5 
 

Just det att känslan som jag har, min tro, eftersom min kunskap om 
verksamheten är så stor, att den blir bekräftad när jag går in i systemet. Att jag 
ser att, ”okej”, mars månad var en bra månad och då innebär det att vi ligger på 
en snittdebiteringsgrad på de här 200 medarbetarna på X-procent, till exempel. 
Att jag får den bekräftelsen kontinuerligt! 
 

49. C 
 

Absolut! I vilken utsträckning letar du information från andra källor än 
beslutsstödssystemet? 
 

50. P5 
 

Vi har allt samlat här. Så att i väldigt liten omfattning.  

51. C 
 

Anser du att rätt personer har tillgång till rätt information i organisationen? 
 

52. P5 
 

Mm. Ja. 

53. C 
 

Yes.  

54. E 
 

Jag vill ställa en följdfråga då, är det så att alla har tillgång till allt eller finns 
det restriktioner? 
 

55. P5 
 

Ojojoj. Det finns restriktioner! Det är lika komplext som, ja, som allting som är 
så komplext det kan vara. Det är otroligt viktigt att det som jag ansvarar för 
också är det jag ser. De som är chefer en rad under mig, att de ser det de 
ansvarar för men inte det som jag är ansvarig för. Likväl så min chef måste ju 
se det som jag ansvarar för och de andra delarna som han ansvarar för. Så det 
är… är väldigt, väldigt viktigt skulle jag vilja säga. 
 

56. C 
 

Det finns många olika behörighetsgrader? 

57. P5 
 

Mm. Samt att man kopplar det till respektive kostnadstillfälle också. 
 

58. E 
 

Men det fungerar bra? 

59. P5 
 

Ja, det fungerar bra. Sen är det klurigt att få det på plats. Det är svårt att få det 
att fungera bra, men det fungerar bra för att det så pass viktigt. Där ligger så 
viktiga saker, det ligger ju information som är kopplad till personer, och om vi 
pratar om någonting alla kan förhålla sig till – lön, är man ansvarig för en 
verksamhet ligger den egna lönen där väldigt tydligt och jag vill ju inte att 
någon annan ska gå in förutom min egen chef och nivåerna ovan, där är det ju 
OK att de ser det och har koll på det, men… så det är en viktig sak att ha 
korrekt. Eftersom vi har så mycket viktigt i våra system, det är otroligt 
integrerat, all information finns där, även… vi jobbar ganska mycket HR-
processer men någonting som heter ”talent register” där vi har koll på 
medarbetare och utvecklingsplaner och även våra utmaningar av olika slag. 
Även det finns ju registrerat i våra system och som vi jobbar med och följer 
upp. Där är ju saker som är… som också är konfidentiella och bara den 
närmsta chefen känner till, men som absolut inte ska finnas tillgänglig för 
någon annan. Det är väldigt, väldigt viktigt att det är rätt. 
 

60. C 
 

Det låter strukturerat! 
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61. P5 
 

Ja, men det är det. 

62. C 
 

Sen kommer vi in på beslutsfattaren, alltså du som person då när du tar de här 
besluten och vilka faktorer som kan påverka det. Det första är ifall det finns 
något generellt krav på att du ska använda beslutsstödssystemet vid statiska 
beslut? 
 

63. P5 
 

Ja, jag måste ju göra det. Något krav… men det står inte i min rollbeskrivning 
eller något, men det finns ingen annan väg för mig att gå. 
 

64. C 
 

Du måste gå via systemet för att ha stöd? 

65. P5 
 

Absolut. 

66. C 
 

Sen tänkte vi höra hur du kan påverkas av olika faktorer när du fattar ett beslut 
utifrån en skala 1-4. Du får rangordna, då 1 är ingenting och 4 är väldigt 
mycket. Då tänkte vi börja med hur du tror att du påverkas av personliga 
aspekter inför ett beslut, exempelvis känslor. 
 

67. P5 
 

Öhm, helt beroende på situation skulle jag säga. Är det ett beslut angående 
våra medarbetare, så absolut så finns där ett känsloperspektiv med, det kan 
vara beslut med medarbetare av olika slag, så självklart, men är det någonting 
mer kopplas till en affär, mer om en leverans, då behöver visa lönsamhet, då 
nej. Då tar jag inte in den typen av, vad ska jag säga, empati eller så. Det 
behövs inte. 
 

68. E 
 

Det kanske är någon ilska eller något annat i stället? 

69. P5 
 

Ilska? 

70. E 
 

Ja, alltså om det är någon transport som inte fungerar eller någonting, om du 
förstår vad jag menar? 
 

71. C 
 

Mer att det kan vara… en känsla liksom, att du… 

72. P5 
 

Ja. Det finns ju ytterligare dimensioner på att fatta ett beslut med medarbetare. 
Ja, om man ska försöka liksom ändra karriär från medarbetare så är där så 
mycket annat som ligger i bakgrund, medans om vi ska ha fem eller sex .NET-
utvecklare i pågående leverans, det får inte samma typ av konsekvens. Jag kan 
inte riktigt… det är otroligt situations-anpassat. 
  

73. C 
 

Kan du tänka utifrån en vardaglig situation, om vi säger de besluten som ändå 
är… mest vanligt förekommande. Kan man säga någonting om dem, är de mer 
riktade åt 4 eller än mot 1? Jag förstår att det är väldigt beroende på situation, 
det är de flesta frågorna… men om vi tänker att vi tar ett scenario liksom… 
 

74. P5 
 

Problemet är ju att jag har ju ungefär 280 beslut varje dag, hehe, som är olika. 
Så jag kan inte generalisera utan att vi specificerar vilket beslut det är, är det en 
4a eller en 1a, 2a? Det är så pass… det är sådan mängd av olika… 
kunddialoger, för där är beslut som är kopplade till våra system, hur lönsamma 
är vi en viss åtagande till en kund? Ja, hur mycket känsla är där? Ibland ganska 
mycket, ibland ganska lite. Så att, den är inte enkel att svara på…  
 

75. G 
 

Själva resonemanget kring frågan är väldigt intressant! 
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76. C 
 

Man kanske kan omformulera till… hur känslig du själv upplever att du är som 
person? Vissa är ju väldigt analytiska och rationella, man kan också vara mer 
känslomänniska… 
 

77. P5 
 

Jag är mycket känslomänniska, jag använder… jag ska säga såhär, jag 
använder mitt sjätte sinne… och har man med det i den typen av beslut där det 
finns utrymme för ett sjätte sinne så använder jag det ganska så stor 
omfattning. Sen finns där beslut där det bara är de fem som… så. 
 

78. C 
 

Vågar vi oss på någon siffra? 

79. P5 
 

Ja, vi sätter en trea. 

80. C 
 

Okej, okej. Nästa är ekonomiska faktorer… budget, tid och så vidare. 
 

81. P5 
 

Du får ställa frågan igen… 

82. C 
 

Alltså hur du tror att det påverkar beslutet, att ta hänsyn till de ekonomiska 
aspekterna. 
 

83. P5 
 

Oj! En fyra! 

84. E 
 

Inget utlägg? 

85. P5 
 

Nej, den var enkelt. Det är det allting handlar om. 

86. C 
 

Absolut. Sen har vi omgivningen, samhälle, moral och etik. 

87. P5 
 

Jag skulle vilja säga en fyra, men jag säger en trea för jag är ärlig. 

88. C 
 

Bra. Organisatoriska faktorer, polices, resurser… 

89. P5 
 

Ja, det är ju nästan en fyra också men jag säger en trea. 

90. C 
 

Sen är det informationen i sig då. Tillgänglighet och relevansen av 
informationen och så vidare. 
 

91. P5 
 

Trea. 

92. C 
 

Yes, då lämnar vi det med rangordningen. Då går vi vidare in på det vi valt att 
kalla för kritiskt tänkande. Där har vi en fråga som lyder: Hur ifrågasätter du 
informationen i systemen? I vilken uträckning? 
 

93. P5 
 

Mm. Det är lite som jag var inne på tidigare. Jag tror att, eller jag vet att, jag 
gör det och alla mina kollegor gör det utifrån… det är såhär att vi alla har en 
god känsla hur saker och ting går och mår och därigenom har vi det naturliga 
ifrågasättandet. Vi jobbar inte med det strukturerat dock, utan det är just den 
här känslan som man har, man tycker att detta borde inte riktigt stämma utan 
det borde vara mer lönsamhet i detta projekt och varför kostar det här så 
mycket pengar eller varför är det så långt medarbetarnöjdhet i en grupp. Då går 
man in och gör mer djupgående analyser. 
 

94. C 
 

Bedömer du att det är ofta det behövs göras? 

95. P5 Det är inte ofta, men det händer. Men svårt att säga eftersom det är en sådan 



Tillförlitligheten till BSS vid statiskt beslutsfattande                                 Johansson, Lindvall, Tengstam 

 95 

 stor mängd av transaktioner, men om man tittar till helheten så är det inte så 
ofta. Det är väl ofta tur det för det är då man kan se de här… 
nyansskillnaderna, men på det stora hela är det nog mycket korrekt information 
som finns och därigenom hittar man de här felaktigheterna som inte riktigt 
lirar, kan det verkligen vara så? 
 

96. C 
 

Vi har en underfråga där också, hur du går vidare då? 

97. P5 
 

Mm. Då blir det ju fördjupad analys, man få in i… vad det nu är, ett projekt på 
transaktionsnivå och mappar liksom intäkter mot kostnader kontra händelser. 
 

98. C 
 

Vet du hur ansvaret för informationen i BSS fungerar? Har du någon 
uppfattning om det? 
 

99. P5 
 

Att det är rätt bakomliggande eller? 

100. C 
 

Ja, alltså egentligen vem som ansvarar för informationen… 

101. P5 
 

Nej, det är en bra fråga! Det har jag egentligen inte… jag är ansvarig för 
verksamheten och därigenom har jag ett ansvar att se till att framförallt då om 
det är någonting som inte stämmer, då ska jag ju vara där och ha koll på det. 
Men, det här, bakomliggande, att det blir rätt hela vägen in från det att man 
sitter och registrerar eller får en faktura och godkänner den eller… nej, jag har 
inte helt koll på kedjan av… alltså, vem är det. 
 

102. C 
 

I vissa fall har det t o m varit de som har tillgång till att ändra informationen 
också varit ansvariga, men det behöver ju inte vara så… 
 

103. P5 
 

Jag tror att det är ett helt led, eftersom det är så många som är berörda av att 
just sitta och ta emot en faktura och vem ska den till och godkänna den och sen 
den som ser fakturan i systemet och kan matcha in den till rätt kostnadsställe… 
så att i vårt fall tror jag att det är många personer, är en kedja. 
 

104. C 
 

Tror du att din tillförlitlighet till informationen kan påverkas av 
ansvarsfördelningen? 
 

105. P5 
 

Nja. I och med att jag inte ens har koll nu då på exakt vem och jag har ändå en 
hög tillförlitlighet, så jag vet inte. Tveksamt. 
 

106. C 
 

Nästa fråga är en underfråga. Ifall du har någon uppfattning om 
informationshanteringen i BSS? 
 

107. P5 
 

Ja, jag har ganska bra koll på det. Igen är vi så många olika eftersom där är så 
många olika processer som ryms inom våra beslutstöd. Så det är en komplex 
struktur kopplad till det. Men jag tror att jag har bra koll på det… 
 

108. C 
 

Har du själv möjlighet att gå in och ändra information? 

109. P5 
 

Nej. 

110. C 
 

Tror du att din tillförlitlighet påverkas av hur den hanteras? 

111. P5 
 

Jag förstår inte riktigt… 

112. C Om vi tar som förra frågan, alltså din tillförlitlighet till informationen utifrån 
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 ansvarsfördelningen, där kan det ju vara man tycket att en viss person om den 
uppfattas på ett visst sätt så kan det påverka tillförlitligheten. Men här är mer 
kring om du har någon uppfattning om vilka som får ändra informationen. Du 
nämnde att du själv inte får göra det, men om du har en uppfattning om vilka 
som får göra det kan det påverka tillförlitligheten? 
 

113. P5 
 

Absolut! Det är jätteviktigt att jag känner att de som är och styr i rapporterna 
och att de vet vad de gör. Det är jätteviktigt, absolut! 
 

114. E 
 

Du känner att så är fallet? 

115. P5 
 

Nja, faktiskt inte alltid. Mm, så att den får vi nog sätta lite lägre. Nej, den är 
inte vattentät. 
 

116. C 
 

Har du själv något exempel på hur man skulle kunna öka tillförlitligheten till 
informationen i beslutsstödssystemet? 
 

117. P5 
 

Hm, det skulle egentligen vara det som vi precis var inne på kanske, just det 
här att man verkligen känner vem det är som har… vad ska man säga… ägande 
av respektive process i detta fall. Samtidigt i och med att jag känner att 
tillförlitligheten ändå är hög trots att jag känner mig lite osäker på vem resten 
av personerna som är inne och styr i det här. Är det 100-procentigt? Så jag kan 
inte se att skulle kunna bli avsevärt mycket bättre eftersom jag redan tycker att 
det är ganska bra… 
  

118. C 
 

Kan det ha något med visualiseringen att göra? Hur det presenteras? 
 

119. P5 
 

Nej, det är nog mer kompetensen. Så det är nog mer… vad man skulle kunna 
göra är att öka min kompetens och andra användares kompetens. Utbildning, 
att se till att jag har rätt kompetens, i alla fall min uppfattning är att om 
systemet som man använder, visualiseringen är viktig, absolut, men den är 
redan bra så som den är. Vad kan man då göra? Jo kanske just mer utbildning 
så man ännu bättre kunskap själv, att man tycker det. Att man har, verkligen 
god kunskap om systemet. 
 

120. C 
 

Mm, absolut. Då har vi den avslutande frågan, som kopplar samman det lite. 
Hur anser du att tillförlitligheten till informationen kan påverka ett statiskt 
beslut? 
 

121. P5 
 

Jag är lite osäker på frågan… 

122. C 
 

Ja, vi ska utveckla den. Det är ju ungefär som det här med erfarenheter men 
mer fokus på tillförlitligheten, som vi säger du har en låg tillförlitlighet till 
informationen och så har du har fattat ett beslut där du känt ”Ah, det här var 
liksom… jag måste ta ett beslut med det här var mycket tveksamma siffror”. 
Men man måste ändå ta beslutet. Så inser man att det blev si och såhär. Samma 
sätt som när man har hög tillförlitlighet kan det leda till ett annat scenario. Vad 
har du för synpunkter? 
 

123. P5 
 

Ah, okej. Vad jag kan säga är att i det är… om tillförlitligheten är låg eller jag 
känner att det är en jättestor frustation för mig att behöva lägga tid på att säkra 
upp det på något annat sätt. Att jag fattar ett beslut och lite grann just det här 
att skjuta från höften utan att egentligen ha bekräftat, vad ska man säga… i 
fakta, i underlag medans jag är ju mycket mer, jag kan ju fattar mycket… eller 
snarare besluten blir detsamma, men jag kan kommunicera kring hur jag fattar 
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ett beslut mycket, mycket bättre om jag har full uppbackning i systemen också, 
och det är ju mycket bättre för omgivningen också, beroende för vilka 
konsekvenser det innebär. Så att det är viktigt, det är otroligt viktigt. Men 
egentligen, för min del, är det viktigaste är nog om effektivitet. Att genom att 
jag vet att det finns där, dels behöver jag inte lägga massa tid på att göra de här 
djupgående analyserna där jag själv får sitta och… ägna tid åt det, att det finns 
där tillgängligt och är tillförlitligt. Så det är framförallt det som är viktigt, och 
sen att det blir lättare att genomföra och kommunicera kring det, det är mer en 
bonus, alltså att det här är enkelt. 
 

124. C 
 

Du nämnde ju att du hade hög tillförlitlighet, kan man säga att i och med att du 
har hög tillförlitlighet så kan det leda till bra beslut… 
 

125. P5 
 

Ja, absolut. 

126. C 
 

… i större utsträckning. 

127. P5 
 

Ja, absolut! Och effektivare. 

128. C 
 

Tidsbesparande… 

129. P5 
 

Ja, precis. Det är nog mest det. 

130. C 
 

Det var vår sista fråga från protokollet. 

131. G 
 

Har du någonting att tillägga? 

132. P5 
 

Nej, inte vad jag kan komma på. 

133. C, E & G Då tackar vi för intervjun! 
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